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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.2548  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลป่าซาง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง
ทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  

 เทศบาลต าบลป่าซาง 
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ส่วนที ่ 1 
บทน ำ 

 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ  5 ประการ
คือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
5)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผน คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า  
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ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้าหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน 
ด้านต่าง ๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบ   
ติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” 
นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน        
การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัด
ว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถ
น าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและ
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่าง ๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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จากเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลป่าซาง  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลต าบลป่าซาง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6  
ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (1) ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ

1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า
หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนใน
พ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มี หน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 4  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน

2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
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ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา   
โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ 
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่ งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและ      
มีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 

3. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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8)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและประ เมิ น ผลแผน พัฒ นาท้ อ งถิ่ น  ต ามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ   

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม 1) , 2) , 3) ,4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวม
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน     

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12(3)    

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13(5)              
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ผังข้ันตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น/คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 

ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  2 ประการ  ดังนี้ 

5.1  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  4  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้ รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่ วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล  
  (3)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           

5. ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
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กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย
การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

5.2  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(1)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวม แก้ไข /

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ถึง ครั้งที่ 5/2563 , แผนการด าเนินการ , เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย , เอกสารการ
เบิกจ่าย ,  ภาพถ่าย , ทะเบียนทรัพย์สิน , เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ , ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

   
     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

6.1 กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/

ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม  2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1   แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(3)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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6.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
                 ภาพรวม 
แบบท่ี  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  

(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลป่าซางในการพัฒนา     
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   

แบบท่ี  3/4   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ 
เทศบาลต าบลป่าซาง (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

6.3 กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

1)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบั ติ 
เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

 

7. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
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5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  

เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  2 ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการ     
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  
ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่าง ๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติ แล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
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1.นายถนอมศักดิ์  ค าหล้าทราย  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธานกรรมการ 
2.นางสายพิณ  มูลรัตน์   รองประธานสภาเทศบาล กรรมการ 
3.นายนิรุธ  พรมแจ ้   สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4.นายพรชัย  ชัยมูลมั่ง   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
5.นายอินจวน  มูลกาศ   ผู้แทนประชาคม  กรรมการ 
6.นางสาวอรทัย  งูเขียว   ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
7.นางอ าไพ  รักษ์คมนา  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
8.นางโสภา  ธะนาค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9.นายอนัน  ศรีวิใจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10.นางสาวจินตนา วงศ์เข่ือน  หัวหน้าส านักปลัด เลขานุการ 

 
 

 

8. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำซำง 
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ส่วนที ่ 2 
สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

 
 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมิน และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิน่ 

  

11.มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
17.มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

แบบท่ี 1 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 
 
 
ค ำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประเมินปีละ      
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบำลต ำบลป่ำซำง   อ ำเภอแม่จัน   จังหวัดเชียงรำย 
2.รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รวมแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง        
ถึง ครั้งท่ี 5/2563 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

104 25,738,464 104 28,112,432 121 31,328,000 127 34,300,000 128 36,530,000 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน
สังคม  ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

15 792,000 15 992,000 15 1,040,000 14 990,000 15 1,020,000 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

28 2,350,000 28 2,255,000 34 2,695,000 34 3,035,000 34 2,985,000 

การวางแผนส่งเสริม
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

14 2548,700 11 630,000 15 2,630,000 11 630,000 15 2,630,000 

ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีต ประเพณ ี และ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

5 305,000 9 365,000 11 675,000 17 985,000 17 985,000 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

0 0 19 8,462,000 192 80,338,300 354 139,291,800 270 120,667,000 

ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

14 3,815,500 12 3,580,000 14 4,100,000 15 4,330,000 14 4,130,000 

รวม 180 35,549,664 198 44,396,432 402 122,806,300 572 183,561,800 493 168,947,000 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมยุทธศำสตร์ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าซาง  
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   9  ตุลาคม  2563 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2.1  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

(ปี 2563) 

บรรจุใน     
เทศบัญญัติ 

(น ำไป
ปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร
ที่ปรำกฏใน

แผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 121 72 17.91 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม  
ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 

15 7 1.74 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 34 18 4.48 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

15 1 0.25 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

11 5 1.24 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 192 32 7.96 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 4 1.00 

รวม 402 139 34.58 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ.2563) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลป่าซาง แม่จัน จ.เชียงราย 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 121 31,328,000.00 72 29,530,091.00 62 25,137,179.78 62 25,022,661.46 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 15 1,040,000.00 7 292,000.00 1 6,576.00 1 6,576.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 34 2,695,000.00 18 1,269,500.00 8 381,270.00 7 182,270.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 15 2,630,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 675,000.00 5 280,000.00 2 11,440.00 2 11,440.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 192 80,338,300.00 32 6,379,569.00 30 6,145,875.20 18 2,815,075.20 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 4,100,000.00 4 420,000.00 2 81,311.00 2 81,311.00 

รวม 402 122,806,300.00 139 38,191,160.00 106 31,783,651.98 93 28,139,333.66 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลป่าซาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเกี่ยวกับงานวิชาการ 20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร
ทางการศึกษา 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,711,950.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน ศพด.ในเขตต าบล
ป่าซางทุกคน 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการท างานของนักเรียน 
นักศึกษาชว่งปิดภาคเรียน 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างช่วง
ปิดภาคเรียน ได้หารายได้และประสบการณ์ 

นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ต าบล
ป่าซาง 

4.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ต าบลป่าซาง 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้รับการอบรมพัฒนา
เชิงสร้างสรรค์ 

เด็ก เยาวชน ต าบลป่าซาง 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) 1,872,341.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เด็กนักเรียนใน ศพด. และ ร.ร.ใน 
ต.ป่าซาง 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมค่ายวิชาการ 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับเด็กวิชาการให้กบั
เด็กนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
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7.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
ป่าซาง  

8.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการค่ายภาษาจีนสู่ประชาคมอาเซียน 35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการเรียน
ภาษาตา่งประเทศ 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตาม 
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง รูจ้ักคิดและ
การรับผิดชอบในหน้าที ่

นักเรียนโรงเรียนบ้าน 
แม่สลองใน 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ต าบล 
ป่าซาง 

3,004,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ต าบลป่าซาง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว  
ที่ไม่มีเจ้าของ 

5,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อลดจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ เพื่อให้
ประชาชนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขและแมวในพื้นที่ต าบลป่า
ซางที่ไม่มีเจ้าของ 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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บ้านป่าซาง หมู่ที ่2  

15.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 
 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

18.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ของแม่และเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ของแม่และเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านศรียางมูล หมู่ที ่8 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการการตรวจและป้องกันภัย
จากมะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสุขาภบิาลโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี บา้นใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประชาชน จ านวน 50 คน 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสันคือ  
หมู่ที่ 12  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าดู ่หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 
 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็ง 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที1่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพืน้ที่ต าบล 
ป่าซาง 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบา้ 
ให้แก่สุนัขและแมวในช่วงเดือนที่
มีความเส่ียงต่อการเกิดโรค 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านป่าซาง หมู่ที ่2  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 
 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 
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41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
บ้านปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านป่าหา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านป่าห้า หมู่ที ่6 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

45.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

46.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านแม่ค ีหมู่ที่ 7  

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

47.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 

 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

48.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

49.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 
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50.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีบ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

51.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตัน 
แก ่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

52.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
รากุมาร ีบ้านหนองออ้ หมู่ที่ 11 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอนพยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

53.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราช
ประสงค์ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

54.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธ ิของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
รากุมาร ีบ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคหนอน พยาธิแก่
ประชาชน 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

55.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าดู ่ 
หมู่ที่ 13 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและปอ้งกันภัยจาก
มะเร็งเต้านม 

ประชาชน จ านวน 50 คน 

56.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จ านวน 50 คน 

57.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรี 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดปัญหาความรุนแรง 
เด็กและสตรีในพื้นที่ต าบล ปา่
ซาง 

58.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ประชาชน ต าบลป่าซาง 

59.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น ประชาชน ต าบลป่าซาง 
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60.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการครอบครัวเข้มแข็ง 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ 
ความอบอุ่นในครอบครัว  

ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

61.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่
กลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าซาง และ 
ผู้ที่สนใจ ในต าบลป่าซาง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริม
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง/
กพสต.ป่าซาง 

62.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่สนใจ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เพื่มขึ้น 
ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนต าบล    
ป่าซาง 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่ 
ผู้พิการและผู้สนใจ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริม
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ผู้พิการ ประชาชนในต าบลปา่ซาง 

64.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่
ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจในต าบลปา่ซาง 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เสริม 
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ผู้สูงอายุในต าบลป่าซาง 

65.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี อ.แม่จัน 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีใน อ.แม่จัน  

สมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีหมูบ่้าน/
ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 

66.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนยพ์ัฒนา 
เด็กเล็ก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทักษะทางวชิาการและ
สมรรถภาพทางด้านร่างกาย 

เด็ก นักเรียน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลป่าซาง 

67.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดอง 30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขันทีมชาติในกีฬา/
ระดับต าบล/ระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ 
และการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน
ต าบลป่าซาง 

เด็ก เยาวชน ประชาชน บุคลากร
ของเทศบาลและผู้ที่สนใจ 

68.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ (เบี้ยยังชีพ)ใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ

16,396,800.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมายก าหนด 

ผู้สูงอายุในต าบลป่าซาง 

69.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  
(เบี้ยยังชีพ)ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
 

4,320,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูพ้ิการทีแ่พทยไ์ด้รับรอง
และมีบัตรประจ าตวัคนพิการหรือทุพพลภาพตาม
กฏหมายก าหนด 

ผู้พิการ ประชาชนในต าบลปา่ซาง 
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70.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 

660,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ที่แพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉยัแล้วตามหลัก 

ผู้ป่วยเอดส์ ประชาชนต าบลป่า
ซาง 

71.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานทีก่ลางเพื่อ
เป็นศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ (อ าเภอแมจ่ัน) 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัตกิารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ (อ าเภอแม่จัน) 

ค่าใช้จ่ายในการบริการชว่ยเหลือ
ประชาชนฯ 

72.  
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE ระดับอ าเภอแมจ่ัน 

35,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่อ าเภอแม่จันที่มี
ปัญหาหรือตอ้งการความชว่ยเหลอืได้รับค าปรึกษา
แนะน าที่ถกูต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อ
อาสาสมัครที่ผ่านการอบรม 

นักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม 

73.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 

74.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยและ
จัดระเบียบจราจรในเทศบาลปีใหม่ 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศบาลปีใหม่ ประชาชนต าบลปา่ซาง 

75.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติและรักษาความสงบเรียบร้อย และจัด
ระเบียบจราจรในเทศสงกรานต์ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประชาชนต าบลปา่ซาง 

76.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ภัยหนาว 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัหนาวใหป้ระชาชน
ในต าบลป่าซาง 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

77.  

 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อป.พร 

200,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ อป พร มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัสา
ธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถชว่ยเหลือใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อป.พร ต าบลป่าซาง  



28 

 

78.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟา้และ 
หมอกควัน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในการป้องกนัไฟป่าและ
หมอกควัน 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

79.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ด้านการรักษา
ความสงบ เรียบร้อย 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องทะเบียน
ราษฎรและสัญชาติ 

12,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นที ่ ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

80.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการปกป้องสถาบันและเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท ์

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อปกป้องสถาบันและแสดงความจงรักภักดี ประชาชนในต าบลป่าซาง 

81.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งระดับชาติ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

82.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ
บริหารงานคลัง 

30,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฎิบัติงาน 
 

ระบบแผนที่ภาษ ี

83.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการช าระภาษี 30,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้น าหมู่บ้านประชาชน และ
เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการ
ช าระภาษ ี

ประชาชน ต าบลป่าซาง 

84.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการสนับสนุนการด าเนินงานการ
จัดการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS)) 

4,500.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าบัญชี
คอมพิวเตอร์ของเทศบาลมีประสิทธภิาพถุกต้อง 

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ของ
เทศบาล 

85.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษ ี

10,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดเกบ็ภาษใีห้
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

86.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

120,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง, ส านักคลัง 
เพื่อให้มีแผนที่แม่บทที่มีรายละเอียดตามข้อมูลจาก
ส านักงานที่ดิน สามารถใช้กับโปรแกรม LTAX 
3000 ได้ 

แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน 
LTAX 3000  

87.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

 
โครงการรับ-ส่ง เสด็จ 
 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์และเชื้อพระ
วงค์ 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 
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88.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการของรัฐ
หรือเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีคุณธรรม จรยิธรรมในการ
ให้บริการประชาชน 

บุคลากรของ ทต.ป่าซาง 
ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

89.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของวันสถาปนา
เทศบาล 

คณะผู้บริหาร สท พนักงาน ทต. 
พนักงานจ้างและประชาชน 

90.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บรหิาร 

โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญ 
ต่าง ๆ  

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระ
มหากษัตยิ ์เพื่อสร้างความรัก สามัคคีของ
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร สท พนักงาน ทต. 
พนักงานจ้างและประชาชน 

91.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฎบิัติการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่จัน 

55,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 
 

เพื่อสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอแม่จัน 

92.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.แมจ่ัน 15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดกจิกรรมสาธารณประโยชน์กิ่ง
กาชาด อ.แม่จัน 

กิ่งกาชาดอ าเภอแม่จัน 

93.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.แมจ่ัน 55,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่า้นให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) 

อ.แม่จัน 

94.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม
เมือง/ชมชนและการวางผังชุมชน 

10,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อวางแผนและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชนการวางผัง
เมืองชุมชน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 

95.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแนวเขตการปกครอง 200,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อจัดท าและปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครอง พื้นที่ต าบลป่าซาง 

96.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการอบรมการบริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบประปา 

40,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อพัฒนาระบบบรหิารกิจการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บบ้าน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการระบบประปา 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลปา่ซาง 

97.  
ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน คู 
คลอง การดูแลสิ่งแวดล้อมตามภารกจิถา่ย
โอน 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน คู คลอง การดูแล
สิ่งแวดล้อมตามภารกิจถา่ยโอน 

พื้นที่ต าบลป่าซาง 
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98.  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการร่วมงานของดีอ าเภอแม่จัน 20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว/ผลิตภัณฑ์ โอทอป/
ผลผลิตทางการเกษตร 

ประชาชนต าบลปา่ซาง 

99.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญของชาต ิ

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี และวันส าคัญ พื้นที่ต าบลป่าซาง 

100.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีมนัสการและสรง
น้ าพระธาตุดอยตุง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุดอยตุงให้คง
อยู่สืบไป 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

101.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีแห่พระต าบล   
ป่าซาง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบลป่าซาง 

102.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาต าบล
ป่าซาง 

90,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนา 

สภาวัฒนธรรมต าบลป่าซาง 

103.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีล 
จาริณีภาคฤดูร้อน 

40,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรม สร้างความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน  

วัดในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

104.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

1,469.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่พร้อมในการให้บริการประชาชน
และพร้อมส าหรับการปฎิบัติงาน 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

105.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 8/1  
บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 

173,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง เพื่อป้องกนัอุบติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  
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ช่าง, ส านักการช่าง 

106.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4/3  
บ้านร่องคี หมู่ที ่1 

177,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง เพื่อป้องกนัอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร  

107.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น บา้นป่าซาง หมู่ที่ 2 

154,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับประชาชน
ที่เข้า ร่วมกจิกรรม 

ศาลาอเนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน บา้นป่าซาง หมู่ที่ 2 
กว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร  

108.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด ซอยจันทรฉ์าย  
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2  

53,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยของราษฎร เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40-0.80เมตร 

109.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด ซอยร่มไทร  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

202,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยของราษฎร เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหต ุ

ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.40-0.80เมตร 

110.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ถนนหน้าวัดปา่ซาง บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

119,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง เพื่อป้องกนัอุบัติเหตุ
ในการสัญจร 

รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 51 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 -0.80 เมตร  

111.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาปิด จากบ้านนายใจ ติ๊บซางแสน ถึง 
บ้านนายอนันต์ วงค์ษารัตน์  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

55,100.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 100 
เมตร  

112.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านแม่สลองใน 
หมู่ที่ 4 ซอย 7 เช่ือมต าบลศรีค้ า   
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

60,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 100เมตร หนา 0.15 เมตร  

113.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลอง
ชลประทาน ซอย 12  
บ้านแม่สลองใน หมู่ที ่4  

195,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกัน
ปัญหาฝุ่นละออง 

ถนน คสล.ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตร  
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114.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอย 6 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

43,100.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล.ซอย 7 ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร  

115.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอย 8 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

92,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหานาทว่มขัง 
รางระบายน้ า คสล. ซอย 8 
ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร ยาว 100 
เมตร  

116.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
(บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ 5 

333,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร ตามแบบ ทต.ป่าซาง
ก าหนด 

117.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนซอยบา้นพักอานนท์ 
บ้านป่าหา้ หมู่ที ่6 

104,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร 
กว้าง3เมตร ยาว 65 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

118.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้นแม่ค ีหมู่ที่ 7 

151,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรม   ต่าง 
ๆ  

กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตาม
แบบ ทต.ป่าซาง ก าหนด 

119.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยพ่อบา้น  บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 

57,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้สัญจรได้สะดวกป้องกันอุบัติเหตุ 
กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

120.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ค ี 
หมู่ที่ 7 

215,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค เพียงพอ ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 

121.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 

342,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 80 
เมตร  

122.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เช่ือมบ้านป่าหา้  
หมู่ที่ 6 และบ้านปา่ซาง หมู่ที่ 2 

124,700.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
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123.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายผิวจราจร คสล.ซอย 6  
บ้านแม่ค ีหมู่ที่ 9 

340,600.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

124.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างอาคารคลุมทางเดิน
บริเวณฌาปนสถานบา้นใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ 10  

326,800.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 20 
เมตร สูง 5.50 เมตร  

125.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างระบายน้ า คสล. ซอยขา้ง
วัดหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที ่11 

124,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัย เพื่อป้องกัน  
อุบัติเหตุในการสัญจร 

รางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 

126.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองน้ า 
สาธารณะ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11  

304,700.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการ
สัญจร 

ถนน คลส รอบหนองน้ า
สาธารณะ กวา้ง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 190 เมตร  

127.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสันคือ  
หมู่ที่ 12  

799,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อเป็นสถานที่ในการท าฌาปนกิจศพ เมรุ ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

128.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บริเวณฌาปนบ้านสันคือ - ป่าหา้  
บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

384,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่พกัส าหรับผู้ร่วมงานฌาปนสถาน 
ตามแบบ ทต.ปา่ซาง ก าหนด 

ศาลาอเนกประสงค์บริเวณฌาปน
สถานตามแบบ ทต.ป่าซาง 
ก าหนด 

129.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  
ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12  

309,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยของ
ประชาชน 

ซอย 8 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 
135 เมตร  

130.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
บ้านป่าดู ่หมู่ที ่13  

342,500.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถึง  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

131.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณศาลา
อเนกประสงค์ บ้านป่าดู ่

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ร่วมงาน 
ห้องน้ าบริเวณ ศาลา
อเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 
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132.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอย 2 
บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14  

281,400.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังที่อยูอ่าศัยประชาชน เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหต ุ

รางระบายน้ า คสล.ซอย 2 ตาม
แบบ ทต.ป่าซาง ก าหนด 

133.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจากบ้าน 
นางธรรมา ถึงบ้านนางศิริลักษณ์  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

117,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อป้องกันฝุ่น
ละออง 

ถนน คสล.ขนาด กว้าง 3 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

134.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขุดเจาะบาดาล บา้นป่าเมี้ยง  
หมู่ที่ 15 

222,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดใช้เพียงพอ 
บ่อบาดาล ความลกึ เฉลี่ย 80 
เมตร  

135.  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ 
บริเวณศาลพ่อบ้าน  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที ่15 

168,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน 
ลาน คสล.อเนกประสงค์  
ตามแบบทต.ป่าซาง 

136.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันมลภาวะเป็นพิษ 50,000.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการร่วมกัน
ป้องกันปัญหามลภาวะเป็นพิษ 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล 
ป่าซาง 

137.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 300,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ/การน า
กลับไปใช้ การแปรสภาพ 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 

138.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปล่อยปลาลงในแหล่งน้ าสาธารณะ 50,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ าสาธารณะในพื้นที่  
ต.ป่าซาง 

139.  

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญ
แห่งชาติ 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มต้นไม้มากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ 
รักษา สิ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนในต าบลป่าซาง 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 106 
โครงการ จ านวนเงิน 36,628,191 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 93 โครงการ จ านวนเงิน 28,139,334 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 62 25,137,179.78 62 25,022,661.46 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 1 6,576.00 1 6,576.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 8 381,270.00 7 182,270.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 11,440.00 2 11,440.00 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 6,145,875.20 18 2,815,075.20 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2 81,311.00 2 81,311.00 

รวม 106 31,783,651.98 93 28,139,333.66 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลป่าซาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบญัญตัิ/         

เทศบัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,711,950.00 1,206,760.00 1,206,760.00 505,190.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.โครงการส่งเสริมการท างาน
ของนักเรียน นักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน 

30,000.00 27,800.00 27,800.00 2,200.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.โครงการอบรมพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนต าบล
ป่าซาง 

50,000.00 40,055.00 40,055.00 9,945.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,872,341.00 1,389,591.78 1,275,073.46 482,749.22 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่คี-
หนองอ้อ 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง  
(ซางดรุณานุสาสน์) 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
ใหม่สามัคคี 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่

3,004,000.00 2,312,180.00 2,312,180.00 691,820.00 
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ต าบลป่าซาง 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
02.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่2 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
09.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
10.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 10.อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

23.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
10.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 10 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

25.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

26.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

29.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

31.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

32.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
15.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่เมี้ยง หมู่ที ่15 

20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

33.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.โครงการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

100,000.00 57,903.00 57,903.00 42,097.00 

34.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
01.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ร่องคี หมู่ที ่1 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 02.อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่2 

36.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
03.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ซาง หมู่ที ่3 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
04.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลองใน หมู่ที่ 4 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

40.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
05.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปางปูเลย หมู่ที ่5 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

41.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
06.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่หา้ หมู่ที ่6 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

43.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

44.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
07.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 7 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

45.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
08.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ศรียางมูล หมู่ที่ 8 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

47.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
09.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 

48.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 09.อุดหนุนคณะกรรมการ 20,000.00 12,000.00 12,000.00 8,000.00 



40 

 
หมู่บ้าน แม่คี หมู่ที่ 9 

49.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

50.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
11.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

51.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

52.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
12.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน สันคือ หมู่ที่ 12 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

53.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
13.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปา่ดู่ หมู่ที ่13 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

54.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
14.อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน แม่สลอง หมู่ที่ 14 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

55.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
5.โครงการเวทีประชาคม
ท้องถิ่น 

30,000.00 12,190.00 12,190.00 17,810.00 

56.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

1.โครงการอบรมอาชีพเสริม
ระยะสั้นให้แก่สมาชิกกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลป่าซาง และ 
ผู้ที่สนใจ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

57.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
1.อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีอ าเภอแม่จัน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

58.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 16,396,800.00 15,363,900.00 15,363,900.00 1,032,900.00 

59.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,320,000.00 3,532,800.00 3,532,800.00 787,200.00 

60.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 660,000.00 116,000.00 116,000.00 544,000.00 

61.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 1.อุดหนุนเทศบาลต าบล 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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จันจว้า 

62.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
โครงการศูนย์เพื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ าเภอ 
แม่จัน 

35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 

1.โครงการณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

30,000.00 6,576.00 6,576.00 23,424.00 

64.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 7.ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเสด็จ 40,000.00 5,080.00 5,080.00 34,920.00 

65.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

6.โครงการอบรมจริยธรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจา้หน้าที่ของ
รัฐ 

20,000.00 10,900.00 10,900.00 9,100.00 

66.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
8.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพธิี
และวันส าคัญต่าง ๆ 
 

100,000.00 23,290.00 23,290.00 76,710.00 

67.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
1.อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน 

55,000.00 45,000.00 45,000.00 10,000.00 

68.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
2.อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ 
แม่จัน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

69.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
1.อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอแมจ่ัน 

55,000.00 45,000.00 45,000.00 10,000.00 

70.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
4.ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท า
แนวเขตการปกครองเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

200,000.00 199,000.00 0.00 1,000.00 

71.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 5.โครงการอบรมบริหาร 40,000.00 38,000.00 38,000.00 2,000.00 
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จัดการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปา 

72.  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว 

4.โครงการร่วมจัดงานของดี
อ าเภอแมจ่ัน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

73.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและวันส าคัญของชาต ิ

50,000.00 1,440.00 1,440.00 48,560.00 

74.  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณ ีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

1.อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

75.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
25.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 8/1 บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

173,800.00 173,000.00 173,000.00 800.00 

76.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
24.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอย 4/3 บ้านร่องคี  
หมู่ที่ 1 

177,400.00 177,000.00 177,000.00 400.00 

77.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
01.โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

154,500.00 122,000.00 0.00 32,500.00 

78.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

02.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยจันทร์ฉาย บ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 2 

53,800.00 52,500.00 52,500.00 1,300.00 

79.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
03.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยร่มไทร บ้านปาซาง หมู ่2 

202,000.00 198,500.00 198,500.00 3,500.00 

80.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
04.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 

119,400.00 116,000.00 116,000.00 3,400.00 
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ถนนสายหนา้วัด บ้านปา่ซาง 
หมู่ที่ 3 

81.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
05.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด  
บ้านป่าซาง หมู่ที ่3 

55,100.00 53,000.00 53,000.00 2,100.00 

82.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
07.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 7 บ้านแม่สลองใน หมู่ 4 

60,900.00 59,500.00 59,500.00 1,400.00 

83.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
26.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยคลองชลประทาน 
บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 

195,500.00 194,000.00 194,000.00 1,500.00 

84.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

06.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 6 บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

43,100.00 42,000.00 42,000.00 1,100.00 

85.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

08.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 8 บ้านแม่สลองใน  
หมู่ที่ 4 

92,000.00 90,000.00 90,000.00 2,000.00 

86.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
09.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ (บ้านโค้งงาม) 
บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 

333,000.00 333,000.00 0.00 0.00 

87.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
27.โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล.ซอยบ้านพักอานนท์  
บ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6 

104,400.00 103,500.00 103,500.00 900.00 

88.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
12.โครงการปรับปรุงศาลา

151,800.00 151,000.00 0.00 800.00 
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อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  
บ้านแม่คี หมู่ที ่7 

89.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
28.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยพ่อบ้าน บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 7 

57,000.00 56,500.00 56,500.00 500.00 

90.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
11.โครงการเจาะบอ่บาดาล 
บ้านแม่คี หมู่ที ่7 

215,900.00 215,900.00 0.00 0.00 

91.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ าเภอแมจ่ัน 

342,500.00 342,037.60 342,037.60 462.40 

92.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

29.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 
เช่ือมบ้านป่าหา้ หมู่ที่ 6 และ
บ้านป่าซาง หมู่ที ่2 

124,700.00 123,000.00 0.00 1,700.00 

93.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
30.โครงการขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ซอย 6 บ้านแม่คี  
หมู่ที่ 9 

340,600.00 339,000.00 0.00 1,600.00 

94.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
13.โครงการก่อสร้างศาลาคลุม
ทางเดิน บริเวณฌาปนสถาน 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 

326,800.00 319,500.00 0.00 7,300.00 

95.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

14.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอยข้างวัด บ้านหนองอ้อ  
หมู่ที่ 11 

124,400.00 122,000.00 122,000.00 2,400.00 

96.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
31.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.รอบหนองน้ าสาธารณะ 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 

304,700.00 303,000.00 303,000.00 1,700.00 

97.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17.โครงการก่อสร้างเมรุ  799,500.00 710,000.00 0.00 89,500.00 
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บ้านสันคือ หมู่ที ่12 
 

98.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
15.โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณฌาปน
สถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 

384,000.00 318,000.00 0.00 66,000.00 

99.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
16.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. ซอย 8  
บ้านสันคือ หมู่ที ่12 

309,500.00 308,500.00 0.00 1,000.00 

100.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค อ าเภอแมจ่ัน 

342,500.00 342,037.60 342,037.60 462.40 

101.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
19.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.พร้อมฝาปิด 
ซอย 2 บ้านแม่สลอง หมู่ที ่14 

281,400.00 274,500.00 274,500.00 6,900.00 

102.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
33.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 1/7  
บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 

117,000.00 116,000.00 116,000.00 1,000.00 

103.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
21.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล  
บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 

222,000.00 222,000.00 0.00 0.00 

104.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

20.โครงการก่อสร้างลาน 
คสล.อเนกประสงค์ บริเวณ
ศาลาพ่อบา้น บา้นป่าเมี้ยง หมู่
ที่ 15 

168,900.00 168,900.00 0.00 0.00 

105.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะ 

300,000.00 72,735.00 72,735.00 227,265.00 

106.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2.โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันส าคัญแห่งชาต ิ

20,000.00 8,576.00 8,576.00 11,424.00 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 29 ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่ม
โครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผล
การบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน     
 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าซาง จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
รวมแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ถึง ครั้งที่ 5/2563 ด้วยระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบ e-plan  
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้   
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลป่าซาง แม่จัน จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 121 31,328,000.00 72 29,530,091.00 62 25,137,179.78 62 25,022,661.46 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและสังคม ด้านการรักษาความสงบ เรียบร้อย 15 1,040,000.00 7 292,000.00 1 6,576.00 1 6,576.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 34 2,695,000.00 18 1,269,500.00 8 381,270.00 7 182,270.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 15 2,630,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 675,000.00 5 280,000.00 2 11,440.00 2 11,440.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 192 80,338,300.00 32 6,379,569.00 30 6,145,875.20 18 2,815,075.20 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 4,100,000.00 4 420,000.00 2 81,311.00 2 81,311.00 

รวม 402 122,806,300.00 139 38,191,160.00 106 31,783,651.98 93 28,139,333.66 
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1. หลักการและเหตุผล 
สิ่งที่จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพก็คือกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนทำงด้ำน

ตัวเลขแล้วยังต้องประเมินควำมพึงพอใจเป็นกำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ  ดังนี้  
การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/
กิจกรรม) ของเทศบำลต ำบลป่ำซำงในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวม ตำม
ยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ   

แบบที่  3/4  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรของเทศบำลต ำบล    
ป่ำซำง (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 

กำรประเมินดังกล่ำวจะช่วยท ำให้ทรำบถึงผลสะท้อนกลับของกำรด ำเนินงำน  ควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค ำแนะน ำของประชำชนต่อเทศบำล  ซึ่งสำมำรถน ำมำปรับปรุงและพัฒนำให้ดีขึ้น อีกทั้งกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำควรจะเป็นไปมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ของเทศบำล
ต ำบลป่ำซำง ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็น
กำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2.2 เพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีผลต่อกำรให้บริกำรของเทศบำล (งำนบริกำร
ประชำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   

2.3 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค ำแนะน ำ  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จำกกำรประเมินไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุง/แก้ไขคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีข้ึน  

จำกหลักกำรและเหตุผล  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เทศบำลจะต้องมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ  
ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว  เทศบำลจึงมีกำรด ำเนินกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

เทศบำลต ำบลป่ำซำง  ได้ใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน 
(โครงกำร/กิจกรรม) ของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี         
ในภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้
เป็นเครื่องมือในกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำล ปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2563 ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจนั้นเป็นกำรประเมินในภำพรวมทั้งปีงบประมำณ  มีรำยละเอียด  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มีทั้งหมด  7  ด้าน    
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  9  ประเด็น 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
6.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/กิจกรรม) ของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีในภำพรวมตำม
ยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ.2563   พบว่ำ 
 
1. วิธีการประเมิน 

1.1 ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
-  ก ำหนดแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

    แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำน (โครงกำร/
กิจกรรม) ของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีใน
ภำพรวมตำมยุทธศำสตร์และประเด็นกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

-  สุ่มประเมินประชำกรในเขตเทศบำลทั้ง  15 หมู่บ้ำน ๆ ละ 10 คน/ชุด   
รวมเป็น 150  คน 
 1.2 ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมำณ  ส ำรวจในช่วงวันที่ 2-13 เดือนพฤศจิกำยน  2563 

1.3 ด าเนินการประเมิน 
 -  ลงพื้นที่และท ำกำรสุ่มประเมินประชำกรทั้ง  15 หมู่บ้ำน ๆ ละ 10 คน/ชุด     

รวมเป็น 150 คนดังนี้     

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรเป้าหมาย  

ที่ท าแบบประเมิน 
1.บ้ำนร่องคี  หมู่ที่ 1 10 
2.บ้ำนป่ำซำง หมู่ที่ 2 10 
3.บ้ำนป่ำซำง หมู่ที่ 3 10 
4.บ้ำนแม่สลองใน หมู่ที่ 4 10 
5.บ้ำนปำงปูเลย หมู่ที่ 5 10 
6.บ้ำนป่ำห้ำ หมู่ที่ 6 10 
7.บ้ำนแม่คี หมู่ที่ 7 10 
8.บ้ำนศรียำงมูล หมู่ที่ 8 10 
9.บ้ำนแม่คี หมู่ที่ 9 10 
10.บ้ำนใหม่พัฒนำ หมู่ที่ 10 10 
11.บ้ำนหนองอ้อ หมู่ที่ 11 10 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

12.บ้ำนสันคือ หมู่ที่ 12 10 
13.บ้ำนป่ำดู่  หมู่ที่ 13 10 
14.บ้ำนแม่สลอง หมู่ที่ 14 10  
15.บ้ำนป่ำเมี้ยง หมู่ที่ 15 10 

รวมประชากรเป้าหมาย    150 คน 
 
1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด   150  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจำกแบบประเมินทั้งหมด   150  ชุด 

1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  1.5.1 วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท ำแบบประเมินโดยหำค่ำร้อยละ 

1.5.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนฯ  ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
ประเด็นกำรประเมิน  โดยกำรหำค่ำควำมพึงพอใจ  ดังนี้ 
 

              1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

                     -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์  13,500  คะแนน  
              (ข้อละ 10 คะแนน x ยุทธศาสตร์ละ 9 ข้อ x 150 ชุด) 

  1.1)  ระดับคะแนน         0 – 4,500     คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
  1.2)  ระดับคะแนน   4,501 – 9,000    คะแนน ระดับ  พอใจ  
  1.3)  ระดับคะแนน   9,001 – 13,500  คะแนน ระดับ  พอใจมำก 

                      -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 

 
 

              2) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

                    -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  10,500  คะแนน 
           (ข้อละ 10 คะแนน x 7 ย. x 150 ชุด) 

  2.1)  ระดับคะแนน          0 – 3,500        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
  2.2)  ระดับคะแนน    3,501 – 7,000    คะแนน ระดับ  พอใจ  
  2.3)  ระดับคะแนน    7,001 – 10,500    คะแนน ระดับ  พอใจมำก 

 คะแนนควำมพึงพอใจในแต่ละยทุธศำสตร์ X  100 
คะแนนควำมพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศำสตร ์

(13,500  คะแนน) 

ร้อยละของควำมพึงพอใจในแต่ละยุทธศำสตร์  = 
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                     -  การค านวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม)  
   ของเทศบาลต าบลป่าซาง ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวม 
   ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. จ านวนประชากรที่ท าแบบประเมิน      จ านวน   150     คน 
  1.1  เพศ  ชำย     จ ำนวน     79      คน  

1.2  เพศ  หญิง        จ ำนวน     71      คน 
2. อายุ 

2.1   ต่ ำกว่ำ  25  ปี      จ ำนวน   10  คน   
  2.2  ระหว่ำง  25 - 40  ปี   จ ำนวน    38  คน   
  2.3  ระหว่ำง  41 - 60  ปี   จ ำนวน   71  คน  
  2.4  60  ปีขึ้นไป       จ ำนวน   31  คน   

3. การศึกษา 
  3.1 ต่ ำกว่ำประถม/ประถมศึกษำ   จ ำนวน    68  คน   
  3.2 มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่ำ          จ ำนวน   69 คน    
  3.3 ปริญญำตรี        จ ำนวน    12    คน    
  3.4 สูงกว่ำปริญญำตรี       จ ำนวน     1 คน 
          4. อาชีพ 
  4.1  รับรำชกำร     จ ำนวน    8   คน  
  4.2  รับจ้ำง/เกษตรกร    จ ำนวน   34   คน 
  4.3  เอกชน/รัฐวิสำหกิจ/ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ ำนวน   98   คน 
  4.4  นักเรียน/นักศึกษำ    จ ำนวน     5 คน 
  4.5  อื่นๆ     จ ำนวน     5 คน 
 

 คะแนนควำมพึงพอใจในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ  X  100 
คะแนนควำมพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 

(10,500  คะแนน) 

ร้อยละของควำมพึงพอใจในแต่ประเด็นกำรพัฒนำ  = 
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สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  13,500 คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 9,110 พอใจมำก 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้ำนกำร
รักษำ ควำมสงบเรียบร้อย 

8,927 พอใจ 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 8,849 พอใจ 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

8,456 พอใจ 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

8,789 พอใจ 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 9,490 พอใจมำก 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

8,607 พอใจ 

รวม (เต็ม 94,500  คะแนน) 62,228 พอใจ  
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 67.48 - - 
2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้ำน
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

- 66.13 - 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร - 65.55 - 
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุนและ
กำรท่องเที่ยว 

- 62.64 - 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- 65.10 - 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 70.30 - - 
7.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- 63.76 - 

ภาพรวม  65.85  
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สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10,500  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7,061 พอใจมำก 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 7,004 พอใจมำก 
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

6,852 พอใจ 

4  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อ
สำธำรณะ 

6,942 พอใจ 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6,770 พอใจ 
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7,000 พอใจมำก 
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 6,841 พอใจ 
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 6,829 พอใจ 
9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 6,929 พอใจ 

รวม (เต็ม 94,500 คะแนน) 62,228 พอใจ 
สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 67.25 - - 
2.  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร/กิจกรรม 66.70 - - 
3.  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

- 65.26 - 

4  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อ
สำธำรณะ 

- 66.11 - 

5.  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 64.48 - 
6.  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 66.67 - - 
7.  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ - 65.15 - 
8.  มีกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน - 65.04 - 
9.  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม - 65.99 - 

ภาพรวม - 65.85  
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  65.85   
  ระดับพึงพอใจ  (ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  70.30   (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 
- พอใจต่ ำสุด ร้อยละ  62.64   (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริม 

การลงทุนและการท่องเที่ยว) 
  ระดับพึงพอใจ  (ตำมประเด็นกำรพัฒนำ)  

- พอใจสูงสุด    ร้อยละ 67.25   (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ/กิจกรรม) 

- พอใจต่ ำสุด ร้อยละ 64.48  (มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม) 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 1. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตำมที่เทศบำลได้ด ำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน  โดยแบ่งช่วงของผลกำร
ประเมินออกเป็น  3 ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมำก  ซึ่งผลกำรประเมินออกมำอยู่ใน ระดับพอใจ       
คิดเป็นร้อยละ  65.85   
 2. วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินในข้อ  4.1  จะเห็นได้ว่ำประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกต่อกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำล เหตุผลที่ท ำให้ผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใจ  อำจจะมำจำกเทศบำลสำมำรถด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมได้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน  เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/
กิจกรรม และประชำชนได้ประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ท ำให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำล  โดยเทศบำลได้บรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง  ถึงครั้งที่ 5/2563  (เฉพำะปี 2563)  จ ำนวน 402 โครงกำร  ซึ่งเป็นโครงกำร/กิจกรรมที่ผ่ำนกำร
ประชำคมท้องถิ่นและประชำคมต ำบลแล้ว  เทศบำลสำมำรถบรรจุโครงกำร/กิจกรรม ไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และกำรโอนเพ่ิมงบประมำณ (เพ่ือตั้งเป็นรำยกำรใหม่)  
จ ำนวน 139 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 34.58  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้ตั้งไว้  จ ำนวน  263 
โครงกำร เนื่องจำกบำงโครงกำรเป็นโครงกำรที่เกินศักยภำพ ซึ่งได้ประสำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง  ประกอบกับมีข้อจ ำกัดเรื่องสถำนที่และงบประมำณในกำรด ำเนินกำร เนื่องจำก
งบประมำณในแต่ละปีของเทศบำลมีจ ำนวนจ ำกัดไม่สำมำรถทุ่มงบประมำณมำท ำโครงกำรพัฒนำได้ทั้งหมด  
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5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 53 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
  3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
  3.8 แผนงาน (5) 5 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4 

รวมคะแนน 100 89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
ผลการติดตามและประเมินผลเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของทีด่ิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ 

(2) 1 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ป ระม ง ก ารป ศุ สั ต ว์  ก ารบ ริ ก าร  ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ  

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึ งความ เชื่ อม โยงแผนยุทธศาสตร์ช าติ  20  ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand4.0 

20 
(5) 

17 
4 
 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบั งคับ ใช้ผลของการบั งคับใช้  สภาพการณ์         
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3) 3 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุ ด อ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และ  T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 2 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
อปท. 
 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
อปท.ในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
Thailand 4.0 

60  
(10) 

53 
9 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10) 9 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และ Thailand 4.0 

(10) 9 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชั ด เจน  สอดคล้ อ งกั บ โอกาสและศั กยภ าพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน 

(5) 4 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5) 4 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน  น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
Thailand  4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด/ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 89 
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5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ของ
เทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5.โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 51 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 4 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 5 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 4 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 4 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 3 
     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง   มัง่คัง่ ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

(5) 5 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4 
                            รวมคะแนน 100 87 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์     
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand ( Demand Analysis) / Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่ าง ๆ  ก็ คื อผลผลิ ตนั่ น เอ งว่ า เป็ น ไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่
ได้ก าหนดไว้ 
2 ) วิ เค ราะห์ ผ ลก ระท บ /สิ่ งที่ ก ระท บ  ( Impact)  
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)   

10 9 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ
ได้ ตามวัตถุป ระส งค์ห รือ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

  

4.แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend ห รื อ  ห ลั ก ก าร 
บู รณ าการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิ เคราะห์ แผนงาน  งานที่ เกิ ดจาก ด้ านต่ าง ๆ           
ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าค วาม ย าก จ น          
หลักประชารัฐ  

10 9 

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

51 
5 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 5 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขัน  (3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคง ยั่งยืน 

(5) 4 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สู ง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความสอด 
คล้องกับ Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจั ย และพัฒ นาแล้ วต่ อยอดความ ได้ เป รียบ เชิ ง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 3 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้ องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็ น โครงการเชื่ อมต่อหรือเดินทางไปด้ วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 4 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
5 ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่  (1) ความ
ประหยั ด  (Economy) (2 ) ค วามมี ป ระสิ ท ธิภ าพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

 
 
5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ 
งบประมาณ 
 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

  

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  

(5) 4 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ 
ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์    
คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 5 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง จากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง
ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดั บของความส า เร็จ ได้  (3 ) ระบุ สิ่ งที่ ต้ อ งการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4 

รวมคะแนน 100 87 
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  ข้อเสนอแนะ  
จากผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) รวมแก้ไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ถึงครั้งที่ 5/2563 คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง   มีข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  ดังนี้ 

1.จ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากจ านวนโครงการตามแผนมีมากเกินไป  
ประกอบกับงบประมาณที่มีจ ากัดในการบริหารงาน  เห็นควรท าความเข้าใจกับประชาชน ผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้าน , ช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ  

2.ไม่สามารถด าเนินงานตามโครงการที่บรรจุในแผนได้ไม่ถึงร้อยละ 100  เกิดจากความต้องการ 
ของประชาชนไม่ตรงกับแผน / ประชาชนและผู้น ามีความต้องการใหม่เกิดขึ้น /งบประมาณล่าช้า / โครงการ
จ านวนมากเกินไป ควรเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เสนอแนะให้ท าประชาคมใน
หมู่บ้านโดยน าโครงการเดิมไปพิจารณา ทบทวน ตามความต้องการอย่างแท้จริง /ควรปฏิบัติงานตามแผนที่วาง
ไว้/กรณีเร่งด่วนถึงจะเพ่ิมเติมแผน / พิจารณาแผนและเร่งด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น 

3.ปัญหาการจัดขยะของต าบลป่า เช่น ปริมาณขยะจากกิจกรรมส่วนรวมในหมู่บ้าน เช่น งาน 
ศพ/งานแต่งงาน/งานขึ้นบ้านใหม่  ไม่มีที่ทิ้งขยะ เสนอให้เทศบาลหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป 

4.การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ควรยึดโครงการที่บรรจุไว้ในแผน  
เนื่องจากข้อมูลในแผนได้มาจากความต้องการของประชาชน ผ่านการประชาคมแล้ว 

5.เมื่อเทศบาลด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ให้เน้นย้ ากรรมการ 
ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(e-plan) 


