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ส่วนที ่๑ 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ ไขเ พ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๑4 พ.ศ.๒๕6๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
๕)  ทําให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน  
 
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่โดยที ่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ใช้ต้นทุน (cost-effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของ
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โครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ 
และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการ
วางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อน
ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่ง
ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผล
เป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่
เก็บรวบรวม   

ดังนั้น  แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่า
การดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว
และที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตําบลก้อ  จึงต้องการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลก้อ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดําเนินการ   

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

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  จึงได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือ
ทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ ( input)  การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย 
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ
จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่
สําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
๑.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมารรายจ่าย
เพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  
เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุ
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่าย
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จ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

๓)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 “ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนด
ไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปู าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้อง
เร่งรีบดําเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
และมีความยั่งยืนเป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
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๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 ข้อ 22  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ 22 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)   

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 
(๓)    
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.เครื่องมือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ  
1.ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔.1.ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๔.2.สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.3.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.4.เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมากับปีปัจจุบัน 
๔.5.เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้ อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

๑.ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้ รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔)เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้ อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 
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 (๕)กรรมวิธี  อันได้แก่  
 วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 

๒.วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนําข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

3.๑.การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
3.๒.การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลก้อในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาลตําบลก้อ (ให้

หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
3.๓.การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางานกําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๑)ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ  ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

๕)ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผล
การวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)การประเมนิจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
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ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็
ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
๘.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ 
 (1)นางสาวเพ็ญนภา   ปาสายออ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ ประธานกรรมการ 

(2)นางโชติกา  วงค์แหว้น  ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ กรรมการ 
(3)นางรําพรรณ์  นนท์สุภี   ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ กรรมการ 
(4)นายบุญส่ง  เชียงยศ   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
(5)นายชุมพล  วงค์แหว้น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
(6)นายจีรศักดิ์  อธิยะ  ท้องถิ่นอําเภอลี้    กรรมการ 
(7)นายเนตรดุลย์  บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  กรรมการ 
(8)นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์ ผู้อํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
(9)นางสาวอมรรัตน์   พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสํานักปลัด   กรรมการ 
(10)นายนิคม  ใจเมา     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
(11)นายบุญส่ง  แสงสว่าง  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
(12)นางลภัสรดา   ดงคําฟู ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ 
(13)นางสาวภาวิณี แต้คํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
(14)นายสุขสวัฎดิ์   นันศ์ปูอม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 2 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑.ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลก้อ 

๑.๑.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่   ๑  :ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  

(๒)แบบที่  ๑  :การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓.ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)แบบที่   ๒  :แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  163  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้     จํานวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 64.41  ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทกุข้ันตอน  

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

สําหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  
 (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  

 ๒.๓.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 
(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน   163  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จํานวน   108  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  66.25  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) 
  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

  โครงการที่บรรจุในแผน     จํานวน   163  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้       จํานวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  64.41 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ   
 
4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถดําเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจํานวนมากทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทํางาน   คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานทําในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทํา
ให้ขาดรายไดเ้สริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนใน
ท้องถิ่น 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น 
 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีเ่ทศบาลตําบลก้อจะดําเนินการ 
 4.ขาดบุคลากรทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
 5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝุายเดียว 
 6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของ  องค์กร ทําให้การทํางาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 7.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจํากัดด้านงบประมาณและอํานาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตําบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 
 1.โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตําบลก้อ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต่อไป 
 2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
 3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลอย่างต่อเนื่อง  
 4.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ้อมทําความเข้าใจของกระบวนการทํางานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้นําชุมชน 
 5.ส่งเสริมการทํางานของเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละ
ด้าน สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การปูองกันการทุจริต 
 6.ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
 7.การเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้นําแผนงานโครงการที่มาจากปัญหา
และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาและนําไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
 
2.แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.25624 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  ได้กําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  3  
พ.ศ.๒๕61 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทางใน

หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
2.๑.กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 

(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบเวลา (time & timeframe) 

การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
2.ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
3.ความพอเพียง (adequacy)   

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึงงบประมาณ
ของท้องถิ่น  
4.ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใช้ในการ

อุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่ง
น้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการพนัน  

อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
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๔)ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  

ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   
๕)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะใน

ชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีขึ้น     
๖)ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์

สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
5.ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 
6.ประสิทธิผล (effectiveness)  

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
7.ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
8.การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

2.๒.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น
มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
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กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่ าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็น

การตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
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ส่วนท่ี ๓ 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
2564 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

ปีงบประมาณ 
2564 

น าไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ด าเนินการตาม

แผนฯ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

27 6 21 77.77 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

19 3 5 26.31 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

29 49 26 89.65 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

16 6 11 68.75 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม
ชุมชนและการท่องเที่ยว 

29 15 15 51.72 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

15 2 10 66.66 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

28 27 17 60.71 

รวม 163 108 105 64.41 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
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๑.ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ําเข้า ( Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทํางานต่อไปเงื่อนไขสําคัญของตัวแบบบ่งชี้การ
ปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกําหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  
เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการ
ประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น    
 
๒.ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑.ทําให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จหรือไมสําเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒.สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้วาเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผล
การประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓.เพ่ือนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔.เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือ
กระตุนใหขาราชการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     
 

๔.ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  กําหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 
๔.๑.การก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน)    

(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒.ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ํากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕    

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบ
ปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

 

๒. คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา    
๓. คณะกรรมการได้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕. มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖. มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗. มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐. ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน
มิถุนายน  

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลก้อ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
     ๓.๑.วสิัยทัศน์ ๕ ๕ 
     ๓.๒.พันธกิจ ๕ ๕ 
     ๓.๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
     ๓.๔.เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
     ๓.๕.ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
     ๓.๖.กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ 
     ๓.๗.บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕    

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่าง

แผนพัฒนา 
 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันกําหนด  

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ํากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5    

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100  คะแนน 100 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
   ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน  
   ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 35  ได้  ๔  คะแนน 
   ดําเนินการได้ร้อยละ 25 ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
   ดําเนินการได้ต่ํากว่าร้อยละ 20  ไม่ได้คะแนน 
     

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนนิโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕    
คะแนนที่ได้   5    

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖5) 163 100 - 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 

108 66.25  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

108 66.25  

การดําเนินงานจริง ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4 

105 64.41 5 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
    ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
    มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
    มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน  
    มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
  

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้....5....... 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ - 

โครงการที่ดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 

105 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
๔.๔.สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ ๕ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 30 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 5 

คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลก้อ  

ได้ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน) ได้ 

5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การดําเนินโครงการ ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ 25 ได้ 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ไม่มีผลกระทบ ได้ 5 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดําเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเปูาหมายที่กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณ

ถัดไป หากได้นําแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหาร
เร่งรัดการดําเนินโครงการ  เพ่ือให้สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
ทําให้ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงาน  และดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลก้อ ได้มี
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 10 
๒.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  5 3 
๓.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  5 3 
๔.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  5 5 
๕.โครงการพัฒนาประกอบด้วย  5 5 
   ๕.๑.ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒.กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓.จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  5 5 
   ๕.๔.เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 5 

   ๕.๕.เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (5 
ปี)  

5 5 

   ๕.๖.งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 5 
   ๕.๗.มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 5 
   ๕.๘.มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  5 5 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๐.มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ 5 

   ๕.๑๑.ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  5 5 
   ๕.๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๑๓.ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 5 
   ๕.๑๔.หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 5 

รวม ๑๐๐ 96 
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1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1.1.การกําหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อาจ
ได้รับการแก้ไขท่ีไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงของสภาพพ้ืนที่ 
 1.2.แผนชุมชนมีหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบที่หลากหลาย 
 1.3.การจัดทําแผนควรมีการตรวจสอบ ทบทวนของไตรมาส เพ่ือปูองกันการตกหล่นของโครงการที่
บรรจุไว้ในแผน 
 
2.ข้อสังเกต 
 2.1.การแปลงยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ไปสู่แผนงาน/โครงการ ยังไม่สมดุลกับความต้องการ 
 2.2.การเชื่อมโยงแผนแต่ละระดับ ยังไม่สะท้อนกับปัญหาที่พ้ืนที่ต้องการ 
 2.3.การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีในระบบ computer ควรทําให้ครบทั้งแผนฯ การเบิกจ่ายและอ่ืนๆ 
 
3.ข้อเสนอแนะ 
 3.1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทําแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน 
 3.3.แผนชุมชนควรมีการจัดทําที่มีการบูรณาการร่วมกัน 
  
4.ผลจากการพัฒนา 
 4.1.เทศบาลตําบลก้อมีการบูรณาการทํากิจกรรม/โครงการร่วมกับหลายองค์กรที่หลากหลายเป็นที่
ยอมรับ และได้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
5.ผลสรุปภาพรวม 
 5.1.การดําเนินการจัดทําแผนครอบคลุม ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ 
 5.2.ในภาพรวมในการจัดทําแผน/กิจกรรม/โครงการมีความหลากหลายเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ภายใน ภายนอกและหลายองค์กร ขอให้รักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนท่ี  ๔ 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๑.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)ตัวบ่งชี้ที่   ๑  :ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  

(๒)แบบที่  ๑  :การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓.ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)แบบที่   ๒  :แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   163  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้     จํานวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 64.41  ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 

๒.๑.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกขั้นตอน  

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

สําหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  
 (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  

 ๒.๓.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน   163  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จํานวน   108  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  66.25  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จํานวน   163  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้       จํานวน  105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  64.41  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ   
 
4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถดําเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจํานวนมากทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทํางาน   คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานทําในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทํา
ให้ขาดรายไดเ้สริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนใน
ท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               
การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 1.2.รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน พ.ศ.๒๕๖4) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
2564 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

ปีงบประมาณ 
2564 

น าไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ด าเนินการตาม

แผนฯ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

27 6 21 77.77 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสี
เขียว 

19 3 5 26.31 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

29 49 26 89.65 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 6 11 68.75 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 

29 15 15 51.72 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 2 10 66.66 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยี 

28 27 17 60.71 

รวม 163 108 105 64.41 
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รายงานรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 22,081,007.41   บาท 
หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1.ผ งบกลาง 6,565,768.54 
2. เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,115,403.00 
3. เงินเดือน (ฝุายประจํา) 6,214,072.74 
4. ค่าตอบแทน 406,149.00 
5. ค่าใช้สอย 3,015,062.09 
6. ค่าวัสดุ 1,242,366.40 
7. ค่าสาธารณูปโภค 366,629.07 
8. เงินอุดหนุน 930,000.00 
9. รายจ่ายอื่น 19,000.00 

10. ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1) 672,672.92 
11. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2) 922,750.00 

 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2) 5,930,900.00 
รวมจ่าย  29,201,838.76 

 
 
รายจ่ายตามแผนงาน จ านวนเงิน (บาท) 
1. งานบริหารงานทั่วไป 8,586,711.99 
2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 255,310.00 
3. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,710,932.72 
4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 740,881.00 
5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,998,233.00 
6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,008,093.51 
7. งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 40,000.00 
8. งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 182,614.00 
9. งานการเกษตร 113,294.00 

รวม  22,636,070.22 
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รายงานรายรับประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

หมวด/ประเภท รายได้ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ภาษีอากร 11,712.02 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 128,739.50 
3. รายได้จากทรัพย์สิน 76,948.59 
4. รายได้เบ็ดเตล็ด 45,970.00 
5. รายได้จากทุน 700.00 
6. รฐับาลจัดสรรให้ 13,132,841.01 
7. เงินอุดหนุนทั่วไป 10,985,432.53 
8. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 6,731,965.00 
9. เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 38,304.00 

 รวมทั้งหมด 31,152,612.65 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก ลพ.ถ.3701 สายหลังโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน 

6,049,000.00 

2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 
จํานวน 2 ช่วง 

1,007,900.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ จํานวน 
7 ช่วง 

1,369,000.00 

4. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
37008 สายบา้นครูศฤงคารเชือ่มสายวัดก้อท่า หมูที่ ่4 บา้นก้อท่า ตาํบลก้อ 

1,039,000.00 

5. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 
จํานวน 3 ช่วง 

729,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 498,000.00 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 417,000.00 
8. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 376,000.00 
9. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 495,000.00 
10. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก,รั้วตาข่ายถัก,รั้วไม้เทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 460,000.00 
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บ้านก้อจัดสรร หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
12. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านก้อหนอง 42,750.00 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ จํานวน 2 

ช่วง 
190,000.00 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยแม่ก้อ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1  450,800.00 
15. โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุเทศบาลตําบลก้อ(ศาลาสร้างสุข)  110,000.00 
16. โครงการขุดสระห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ 452,100.00 
17. โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งเรียงหินยาแนวพร้อมราวกันตกข้างห้องประชุม

เทศบาลตําบลก้อ 
390,000.00 

18. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 57,000.00 
19. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา 108,000.00 
20. โครงการาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง 108,000.00 
21. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยช่างโยธา 108,000.00 

รวม 14,456,550.00 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 10,000.00 
2. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 10,000.00 
3. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน 10,000.00 
4. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร 10,000.00 
5. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 29,700.00 

รวม 69,700.00 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,074,000.00 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,792,800.00 
3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 114,000.00 
4. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย,อุทกภัย) 163,644.49 
5. เงินเดือนพนักงาน 420,000.00 
6. เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00 
7. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,560.00 
8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 342,840.00 
9. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 13,140.00 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 34,000.00 



37 
 

11. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ 4,300.00 
12. เครื่องสํารองไฟฟูา 2,500.00 
13. โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 120,000.00 
14. โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 60,000.00 
15. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ

ทั่วไป เทศบาลตําบลก้อ ประจําปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณจากพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน) 

13,900.00 

16. ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปี 2564 (งบประมาณจากพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน) 

40,000.00 

17. โครงการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
สําหรับคนพิการ/ ผู้สูงอายุ (งบประมาณจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
ลําพูน) 

289,000.00 

18. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ 2564 

22,500.00 

19. โครงการปูองกันและแก้ไขความรุนแรงในครอบครัว ประจําปี 2564  ของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลก้อ (งบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดลําพูน) 

15,000.00 

20. โครงการอบรมการเฝูาระวังโรคภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (งบประมาณจาก 
สปสช.) 

10,000.00 

21. โครงการการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ภายใต้
โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4 ประสานสู่การจัดการตําบล
สุขภาวะ เทศบาลตําบลก้อ (สสส.ทต.ก้อ) 

100,000.00 

22. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว 120,000.00 
23. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ํา 81,000.00 
24. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 108,000.00 
25. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมวันปีใหม่ 7,440.00 
26. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมวันสงกรานต์ 864.00 

รวม 8,205,488.49 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 108,000.00 
2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 108,000.00 
3. โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร 108,000.00 
4. โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค (กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว) เทศบาล

ตําบลก้อ) ครั้งที่ 1 
26,374.00 

5. โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค (กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว) เทศบาล 2,250.00 
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ตําบลก้อ) ครั้งที่ 2 
6. โครงการทดสอบคุณภาพน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 12,420.00 
7. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุุนจิ๋ว Pm 2.5 (สปสช.) ๆไม่ใช้

งบประมาณเทศบัญญัติ 64 
9,232.00 

8. โครงการตัดหญ้าสองข้างท้างพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 20,000.00 
9. โครงการลําพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม) 
10,800.00 

10. โครงการส่งเสริมมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุด 3        
(กองทุนสิ่งแวดล้อม) 

360,060.00 

11. โครงการ ชุมชนปลอดการเผาลด Pm. 2.5 ตําบลก้อ (สสส.ทต.ทุ่งหัวช้าง)  100,000.00 
รวม 865,136.00 

 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่  1/2564 ไม่ใช้งบประมาณ 
2. โครงการเผยแพร่งานวิชาการเด็กปฐมวัย  ไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ไม่ใช้งบประมาณ 
4. โครงการหนูน้อยฟันงาม  5,125.00 
5. โครงการอาหารกลางวัน  147,220.00 
6. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 416,526.68 
7. โครงการอุหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 760,000.00 
8. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร 85,080.44 
9. โครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ ประจําปีงบประมาณ  ๒๕64 40,000.00 

10. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น    ประจําปีงบประมาณ 2564 

๑๔,58๒.00 

11. โครงการประเพณสีรงน้ําพระธาตุสลีทันใจ (ก้อยืน) ประจําปี  2564 20,000.00 
12. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลีเวียงก้อ  ประจําปี  2564 20,000.00 
13. โครงการหล่อเทียนพรรษา   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9,832.00 
14. โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลก้อ (ยี่เป็ง)   38,200.00 
15. โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 10,000.00 

รวม 1,566,566.12 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 

1. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 108,000.00 
2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 4 คน 432,000.00 
3. โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม แอลกฮอลและลงอุบัติเหตุ (สสส.ทต.

ก้อ)  
50,000.00 

4. โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
เฝูาระวัง คัดกรอง การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพ้ืนที่ตําบลก้อ (สสส.ทต.ทุ่ง
หัวช้าง) 

50,000.00 

5. โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
เฝูาระวัง คัดกรอง การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในพ้ืนที่ตําบลก้อ (สปสช.ทต.
ก้อ) 

5,000.00 

6. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพ่ือควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.ทต.ก้อ) 14,500.00 
7. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตําบลก้อ  จัดซื้อ

วัคซีน , ค่าปูายโครงการ  
3,387.00 

8. โครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตําบลก้อ (กิจกรรมเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  
(Covid – 19) 

9,332.00 

9. อุดหนุนโครงการพระราชด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 – 4 
หมู่บ้าน 

80,000.00 

10. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ
(งบกองทนุเขื่อนฯ) 

35,080.00 
 

รวม 787,299.00 
 
7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง คุณธรรม 

จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ 

19,892.00 

2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติแม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ 108,000.00 
3. โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 108,000.00 
4. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 80,000.00  
5. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 47,650.00 
6. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 109,890.00 
7. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลก้อ (งบกองทุนเข่ือนฯ) 60,000.00 
8. โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยตําบลก้อ (สสส.ทต.ทุ่งหัวช้าง) 100,000.00 
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9. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี 115,200.00 
10. โครงการประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลก้อ 
13,432.00 

11. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี 2564 19,000.00 
12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

(งบกองทุนเข่ือนฯ) 
26,300.00 

 
13. โครงการการบริหารจัดการชุมชนตําบลก้อ “ก้อโมเดล” (สนับสนุนงบจากสํานัก

งานวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 
336,000.00 

 
14. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 108,000.00 
15. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชําระภาษีเพ่ือเพ่ิม16.

ประสิทธิภาพการจักเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี พ.ศ.2564 
ไม่ใช้งบประมาณ 

16. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและบัญชี ไม่ใช้งบประมาณ 
17. โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 1,251,364.00 
รวมทั้งสิ้น 27,202,103.61 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น 
 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีเ่ทศบาลตําบลก้อจะดําเนินการ 
 4.ขาดบุคลากรทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
 5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝุายเดียว 
 6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการทํางาน ของ  องค์กร ทําให้การทํางาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 7.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจํากัดด้านงบประมาณและอํานาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ของเทศบาลตําบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 

1.การดําเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเปูาหมายที่กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณ
ถัดไป หากได้นําแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหาร
เร่งรัดการดําเนินโครงการ  เพ่ือให้สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
ทําให้ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงาน  และดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลก้อ ได้มี
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.การทําแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น ปร.4/ปร.5 ทําให้ทันตามกําหนดการจัดส่งโครงการของ
กรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดําเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจทําให้โครงการนั้นตกไป  

3.ในปีต่อไปขอให้เทศบาลตําบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
เรียนเก่ง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน 

4.หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดดําเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลสําเร็จจะ
ทําอย่างไรให้ยั่งยืน ทําให้ไม่กระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน 
 

2.ข้อสังเกต 
 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ทําให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถ
ดําเนินการได ้
 2.ตําบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 
3.ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทําแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน 
 3.แผนชุมชนควรมีการจัดทําที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากทําก่อนของท้องถิ่นก็ต้อง
ประสานให้ชุมชนนําแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรนําแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
 5.การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
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4.ผลจากการพัฒนา 
 1.การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดําเนินการแล้ว สามารถนําไปต่อยอดและดําเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
 2.การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การปูองกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในชุมชนลดลงและหมดไป 
 
 5.ผลสรุปภาพรวม 
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถดําเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเปูาหมาย
โครงการประชาชนได้รับประโยชน์ 
 2.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถดําเนินการได้เมื่อมี
ความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ประชาชนพึงพอใจในการต่อ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ 
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ 
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ 
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การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ 
วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


