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ส่วนท่ี  ๑ 
  

บทน า 
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม ่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลปุาซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ     ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 



๒ 

 

 
 ===================================================================================================== 

                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลปุาซางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย

แนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลปุาซาง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาซางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

                                 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 



๓ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  ขึ้น  และสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลปุาซาง  ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัด
วางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
 



๔ 
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ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๕ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแผนพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  2  ครั้ง  

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน   

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลต าบลป่าซาง 



๖ 
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๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 13 

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
  ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาซางซ่ึงประกอบไปด้วย การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
เสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 
e-plan    ซึ่งเทศบาลต าบลปุาซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  
ดังนี้ 



๗ 
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 ๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง
พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  2  
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
  
 
  ๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ    
    พัฒนา 
3. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4. แบบพิจารณาติดตามประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี 
5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
6. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th 

 
 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

  1.  นายต๋าค า     แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  2.  นางบริบูรณ์    ค าสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  3.  นายวิรัตน์      แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  4.  นายสมศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  5.  นายรุ่งนิรันดร์  ปันดอนตอง  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  6.  ท้องถิ่นอ าเภอปุาซาง   ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 

       นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
 8.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

  9.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
                10.  นายเสริม     ริยะปุา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                11.  นายสังวรณ์   สมบัติใหม่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

http://www.dla.go.th/


๘ 
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๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 
  1. ปลัดเทศบาลต าบลปุาซาง   ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองปลัดเทศบาลต าบลปุาซาง   อนุกรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองช่าง    อนุกรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อนุกรรมการ 
  6. หัวหน้าส านักปลัด    อนุกรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  อนุกรรมการ 
  9. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เลขานุการและอนุกรรมการ 
         10. หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ                  
         11. นางสาวอังคณา  ปฐมนิมิตร   ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลต าบลปุาซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
พันธกิจ 
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ     

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรม 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย   และ

สุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 
5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่  

สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความ

มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 

เทศบาลต าบลปุาซางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

  
 

      1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

1. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน  ทางเท้า รางระบายน้ า 

 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 

 

3. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 

 

4. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

5. การจัดท าและวางระบบผังเมือง 
 
 
 

  



๑๐ 
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       2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 

  1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร 

 

  2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 

 

  3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
      พอเพียง 

 

  4. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

              5. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

 

3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 

1. การปูองกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

2. การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

 

4. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  
 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4. การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. การสร้างเครือข่าย เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 

2. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

  
 

6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

 

1. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

 

2. การปูองกันและควบคุมโรค 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 

 

5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
 

 

 
 



๑๑ 
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7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

 

1. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลป่าซาง............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท ารา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจดัท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

ส่วนท่ี 3 

 

  



๑๓ 

 

 
 ===================================================================================================== 

                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

 
 

 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562), แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1,
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2,แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 8        5.88  1       0.743 24 17.65 33      24.26  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0            -    0           -    10 7.35 10         7.35  

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 3        2.21  0           -    28 20.59 31      22.79  

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3        2.21  0           -    4 2.94 7         5.15  

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการกีฬา 4        2.94  0           -    17 12.50 21      15.44  

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 3        2.21  0           -    5 3.68 8         5.88  

๗. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การบริหาร 3        2.21  0           -    23 16.91 26      19.12  

รวมท้ังสิ้น 24 17.65 1 0.73 111 81.62 136 100.00 
 

 



๑๔ 

 

 
 ===================================================================================================== 

                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

 
 

 
 
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 
 
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ       

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ-หนองหอย 1 1,954,000 - - - - 
2. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันนา 1 1,805,000 - - - - 
3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันนาเลียบคันคลอง 1 717,000 - - - - 
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสุสานฉางข้าวน้อยใต้ 1 1,232,000 - - - - 
5. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสันนา(ถนนสายหน้ามฯนาคเสนรีสอร์ท) 1 1,175,000 - - - - 

       
รวมทั้งสิ้น 5 6,883,000     

       



๑๕ 

 

 
 ===================================================================================================== 

                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

 
 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

48 33 20.63 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 13 10 6.25 
 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

32 31 19.38 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 7 4.38 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 22 21 13.13 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 8 8 5.00 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 30 26 16.25 

รวม 160 136 85.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 ===================================================================================================== 

                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 
 
ผลการด าเนินงาน รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) 

   1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี     จ านวน    160    โครงการ 
   2. โครงการที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติบัญญัติ               จ านวน    136    โครงการ  
       คิดเป็นร้อยละ  85.02 ของโครงการในแผนพัฒนา 
   3. โครงการที่ด าเนินการในรอบเดือนเมษายน                        จ านวน      24    โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ  17.65  ของโครงการในเทศบัญญัติ 
   
ปัญหา   

1. เทศบาลบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 85.98  ไม่ถึงร้อยละ 100 ของแผนพัฒนาสามปี  
2. เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ได้ร้อยละ 17.65  ซึ่งในรอบครึ่งปีแรกไม่

สามารถด าเนินโครงการได้เกินร้อยละ 50 ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

อุปสรรค 
1. เทศบาลมีโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
2. เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า ได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ   
3.  ในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้า  ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และคัดเลือกโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จากแผนพัฒนา     
มาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนก่อน 

3. ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ ในระยะเริ่มแรกของ ปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สามารถกระจาย งบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาส
สุดท้าย (กรกฎาคม- กันยายน )และสามารถด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป 
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

                   แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 9.75 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙.75 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙.75 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9.75 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4.75 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.75 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 2.75 
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ 4.75 

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ 2.75 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 3.75 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 2.75 
   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 4.75 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ 4.75 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4.75 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4.75 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท.      
           ๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 96.25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 

        เทศบาลต าบลปุาซางได้ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล ผ่านเวทีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -20  มีนาคม 2560  จ านวน 10 หมู่บ้าน  14  ชุมชน  จากการใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น จ านวน 200 ชุด  เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยขอสรุปผลดังนี้ 

เกณฑ์การแปลค่าผลเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับน้อย 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับมาก 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

 

   
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย  (111 คน)      หญิง (89 คน) 

2. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  (ไม่มี)      20-30 ปี (18  คน)   
             31-40 ปี (33 คน)      41-50 ปี  (52 คน)     

             51-60 ปี ( 52 คน)      มากกว่า 60 ปี (45 คน) 

3. การศึกษา      ประถมศึกษา (86 คน)                  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  (44 คน) 
                       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (21 คน)    ปริญญาตรี  (38 คน) 
                      สูงกว่าปริญญาตรี  (1 คน)              ไม่จบการศึกษา (10 คน) 

4. อาชีพหลัก      รับราชการ   (1 คน)                     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (26 คน) 
                       ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว (2 คน)           รับจ้าง (45 คน) 
                      นักเรียนนักศึกษา  (ไม่มี)                 เกษตรกร (81 คน) 
                      อ่ืนๆ(ระบุ)   (45 คน) 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(5 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.370 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 4.245 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4.170 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 4.100 
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.155 
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.055 
7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น 
4.070 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.120 
ภาพรวม 4.160 

 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของของเทศบาลต าบลปุาซาง พบว่า โดย

ภาพรวมแล้วประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.160  โดยท าการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชน  ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.370 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.245 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.170 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.100 

๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.155 

6) มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.055 

7) ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.070 

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.120 

 

         



20 

 

=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
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ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

               ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ก่อสร้างถนนหลังสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติปุาซาง 
2. ก่อสร้างถนนเชื่อม หมู่ 3 และหมู่ 4 ต าบลปุาซาง 
3. ขยายเขตไฟฟูา ซอย 1 สันตันเครือ หมู่ 3 ต าบลปุาซาง 
4. ขยายเขตประปาหมู่บ้านซอยโรงไอศกรีม (ชุมชนอินทขิล) 
5. ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังตลาดปุาซาง 

 
      ด้านชุมชนและสังคม 

1. ต้องการสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นของเด็ก ติดตั้งบริเวณศูนย์ศิลปหัตถกรรมสาธิตฯ 
 

ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซางจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

1.  ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 2. ควรให้การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้าง    
     รายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
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                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

 

                            การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  
ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  เทศบาลต าบลปุาซาง
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ส่วนท่ี  4 
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การวางแผน 
              เทศบาลต าบลปุาซาง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
              เทศบาลต าบลปุาซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดย
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ 

48 16,672,000 68 41,095,000 55 24,263,000 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

13 487,000 5 295,000 5 295,000 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต 

32 22,334,800 18 23,489,800 18 25,049,800 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 1,390,000 6 1,640,000 6 1,640,000 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
การศึกษาและการ
กีฬา 

22 3,243,000 20 2,943,000 20 2,943,000 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ระบบสาธารณสุข 

8 1,400,000 8 1,400,000 8 1,400,000 

ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง -ก า ร
บริหาร 

30 6,068,200 26 1,510,000 27 1,535,000 

รวม 160 51,595,000 151 72,372,800 139 57,125,800 
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                                      แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
                                                  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภมแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี 

 
  
                                         แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 
                                                    เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 

                      ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เมื่อวันที่ 08/09/2559 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 136 โครงการ   งบประมาณ 42,359,900.00 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

33 10,054,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 10 280,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 31 21,964,800.00 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 1,125,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 21 3,007,200.00 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 8 1,352,000.00 
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 26 4,576,900.00 

รวม 136 42,359,900.00 
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                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบลป่าซาง  มีดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

1 ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ธาตุกุด ม.1 ต.ปากบ่อง 687,000.00 
2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ข้างศาลาเอนกประสงค์หลังเดิม  ม.5 ต.ปากบ่อง 488,000.00 
3 ก่อสร้างถนน คสล.หลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ม.4 ต.ปากบ่อง 369,000.00 
4 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ซอย 3 (หน้าวัดหนองผ า)  ม.4 ต.ปากบ่อง 212,000.00 
5 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หลังวัดซอย 7 ซอย 9 และซอย กลางบ้าน ชุมชน

ปุาซางงาม   ม.1 ต.ปุาซาง 
712,000.00 

6 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดปุาซางงาม ชุมชนปุาซางงาม  ม.1    
ต.ปุาซาง 

509,000.00 

7 ก่อสร้างถนน.ค.ส.ล.ซอย บ้านนายจิตรกร ยอดชาย   บ้านล้อง ม.2 ต.ปุาซาง 62,000.00 
8 ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยข้างโรงเรียนใบบุญ) ม.3 ต.ปุาซาง 94,000.00 
9 ก่อสร้างถนนคสล.หลังปุาช้าฉางข้าวน้อยเหนือ  ม.3 ต.ปุาซาง   125,000.00 

10 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 บ้านกอแก   ม.5 ต.ปุาซาง 53,000.00 
11 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1/4 พร้อมรางส่งน้ าเพ่ือการเกษตร   ม.5 ต.ปุาซาง 198,000.00 
12 ก่อสร้างรางระบายน้ า  ซอย 3 , ซอย 4/2 ชุมชนบ้านสบทา  ม.1 ต.ปากบ่อง 789,000.00 
13 ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนน ไปสุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ   ม.3 ต.ปุาซาง   378,700.00 
14 ท าทางเชื่อมที่ดินริมแพสูบน้ า ม.4 ต.ปากบ่อง 80,000.00 
15 ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร สายบ้านหนองสะลีก-ท่าต้นงิ้ว- กอม่วง ม.3     

ต.ปากบ่อง 
500,000.00 

16 ขยายเขตไฟฟูา ถนนหน้าสนามกีฬา บ้านหนองผ า ม..4 ต.ปากบ่อง 90,000.00 
17 ขยายเขตไฟฟูา ซอย 9 ม.5 ต.ปากบ่อง 90,000.00 
18 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  ซอยบ้านนายประดิษฐ์  ชุมชนอินทขิล  ม.1  

ต.ปุาซาง 
 

30,000.00 

19 ขยายเขตไฟฟูาสายบ่อขยะ  ม.4 ต.ปุาซาง  
 

480,000.00 
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                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

20 ยกระดับสายไฟฟูาบริเวณที่ดิน แพสูบน้ า 70,000.00 
21 วางท่อประปา  ขนาด  3 นิ้ว ยาว 280 เมตร  บ้านดอนนา ม.2 ต.ปุาซาง 70,000.00 
22 ก่อสร้างหอถังสูง คสล. บริเวณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลปุาซาง ม.1 ต.ปุาซาง  824,800.00 
23 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 5  ชุมชนอินทขิล  ม.1 ต.ปุาซาง  326,000.00 
24 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขยะ หมู่ 4 ต.ปุาซาง 358,900.00 
25 โครงการเจาะบ่อบาดาล  ส าหรับใช้กับระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 ต.ปุาซาง 145,600.00 
26 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์สซิเบิล  

ม.2 ต.ปุาซาง 
358,000.00 

27 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์สซิเบิล  
ม.3 ต.ปุาซาง 

358,000.00 

28 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์สซิเบิล 
ม.5 ต.ปุาซาง 

358,000.00 

29 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าซัมเมอร์สซิเบิล 
ม.2 ต.ปากบ่อง 

358,000.00 

30 โครงการขยายเขตระบบไฟฟูา  โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร บริเวณหน้าปุาช้า
บ้านล้อง  ม.2 ต.ปุาซาง 

220,000.00 

31 โครงการขยายเขตระบบไฟฟูา  โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร บริเวณริมถนน
สายบ้านล้อง - ท่าต้นงิ้ว (บริเวณหลังปุาช้าบ้านล้อง) ม.2 ต.ปากบ่อง 

220,000.00 

32 โครงการขยายเขตระบบไฟฟูา โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร บริเวณสายบ้าน
ฉางข้าวน้อย - ปุาข่า (ข้างสวนสักนายเพทาย)  ม.3 ต.ปุาซาง 

220,000.00 

33 โครงการขยายเขตระบบไฟฟูา  โครงการสูบน้ าเพื่อการเกษตร บริเวณริมทาง
หน้าวัดส้มหวาน  ม.5 ต.ปุาซาง 

220,000.00 
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                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

34 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี 35,000.00 
35 โครงการปุาซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน 50,000.00 
36 โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน 10,000.00 
37 โครงการอบรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 20,000.00 
38 โครงการอบรมฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษสา (สิ่งประดิษฐ์) 50,000.00 
39 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะตะกร้าถักโครเชต์ (งานหัตถกรรม) 27,000.00 
40 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม 23,000.00 
41 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก  (จักรสาน) 20,000.00 
42 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

ประจ าปี พ.ศ.2560 
25,000.00 

43 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ (งานคหกรรม) 20,000.00 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

44 โครงการปูองกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 78,000.00 
45 อุดหนุน สภ.ปุาซาง  -โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก

และ นักเรียน (ครู D.A.R.E) 
15,600.00 

46 โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 30,000.00 
47 อุดหนุนสถานศึกษาตามโครงการปูองปรามยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด 

สพฐ. (อุดหนุน) 
20,000.00 

48 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00 
49 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 250,000.00 
50 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 200,000.00 
51 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000.00 
52 โครงส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 260,000.00 
53 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 25,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

54 โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชนสถานศึกษา 10,000.00 
55 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 10,000.00 
56 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 210,000.00 
57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 
58 โครงการสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล

ภาพ 
3,993,600.00 

59 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 16,377,600.00 
60 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กนักเรียน ประจ าปี พ.ศ.2559 10,000.00 
61 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปุาซาง 15,000.00 
62 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000.00 
63 โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 150,000.00 
64 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 20,000.00 
65 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ และกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 20,000.00 
66  โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและ กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง 20,000.00 
67 โครงการประเพณีสรงน้ าธาตุและ กู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผ า 20,000.00 
68 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ และรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรม

สังเวช 
20,000.00 

69 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา (ครูบาคางเป็ด) วัดฉางข้าว
น้อยใต้  

20,000.00 

70 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 
71 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองปุาซาง สรงน้ าพระ

ธาตุและสรงน้ ารูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล 
20,000.00 

72 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ ากู่อัฐิครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

20,000.00 

73 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ ากู่อัฐิครูบาอาจารย์เจ้าอาวาส
วัด ปุาซางงาม 

20,000.00 

74 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ าและสรงน้ าพระธาตุกู่ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนอง
หอย  

20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

75 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปุาซาง 750,000.00 
76 โครงการชุมชนลดขยะ เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 30,000.00 
77 โครงการแปรรูป ขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000.00 
78 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้านน่ามอง ที่ท างานน่าอยุ่ 15,000.00 
79 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภค 30,000.00 
80 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,000.00 
81 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 250,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

82 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 10,000.00 
83 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 553,200.00 
84 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,256,000.00 
85 โครงการจัดท าหลักสูตรและผลิตสื่อการเรียนการสอน 20,000.00 
86 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปุาซาง 85,000.00 
87 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
10,000.00 

88 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม การศึกษา 50,000.00 
89 โครงการวันวิชาการ 17,000.00 
90 โครงการเด็กเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 
91 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน 10,000.00 
92 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
21,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

93 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ 130,000.00 
94 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 200,000.00 
95  โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  80,000.00 
96  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเทศบาลสัมพันธ์  150,000.00 
97  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 
98 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ 10,000.00 
99 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 25,000.00 

100 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่าง ๆ 60,000.00 
101 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน 50,000.00 
102 โครงการขันขันฟุตบอล ปุาซางลีก 100,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

103 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 5,000.00 
104 โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรคระบบทางเดินอาหาร 17,000.00 
105 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 20,000.00 
106 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 200,000.00 
107 โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน 150,000.00 
108 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 
109 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000.00 
110 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 670,000.00 

 

 

 

 



31 

 

=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

111 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง(พ.ศ.2561-2564) 50,000.00 
112 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง 100,000.00 
113 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล 110,000.00 
114 อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น จ.ล าพูน (โครงการขอรับเงินสนับสนุนภารกิจอปท.

เพ่ือประชาชน ปี 2560) 
25,000.00 

115 อุดหนุนที่ท าการปกครอง  อ.ปุาซาง  147,000.00 
116 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 10,000.00 
117 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 
118 โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000.00 
119 โครงการวันเทศบาล   20,000.00 
120 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 30,000.00 
121 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลฯ 40,000.00 
122 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เทศบาลต าบลปุาซาง  10,000.00 
123 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 10,000.00 
124 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และ เพ่ิมประสิทธิภาพ 

พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปุาซาง 
110,000.00 

125 จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 3,288,900.00 
126 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปุาซาง/อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/ อาคารศูนย์แสดงสินค้า หัตกรรมฯ 
166,000.00 

127 โครงการส ารวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเชิงรุก 25,000.00 
128 โครงการพัฒนารายได้ 20,000.00 
129 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 
130 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  30,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ จ านวนเงิน 

131 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 220,000.00 
132 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00 
133 โครงการรณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 20,000.00 
134 โครงการส่งเสริมความรู้การปูองกันสาธารณภัยและปูองกันภัยแก่สถานศึกษา

และประชาชน 
20,000.00 

135 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้ดี 5,000.00 
136 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี 2560 
20,000.00 
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                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     

           เทศบาลต าบลปุาซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี     
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 25 โครงการ  จ านวนเงิน 3,024,738  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   
จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 2,694,737  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

9 1,489,000.00 8 1,159,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

3 158,952.00 3 158,952.00 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 532,675.00 3 532,675.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

4 480,901.00 4 480,901.00 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

3 290,665.60 3 290,665.00 

การพัฒนาด้านการเมือง-การ
บริหาร 

3 72,544.00 3 72,544.00 

รวม 25 3,024,737.60 24 2,694,737.00 
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รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ล าดับที่ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 

1 ก่อสร้างถนน คสล.หลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ม.4 ต.ปากบ่อง 369,000.00 339,000.00 

2 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต  ซอย 3 (หน้าวัดหนองผ า)  ม.4  
ต.ปากบ่อง 

212,000.00 193,000.00 

3 ก่อสร้างถนน.ค.ส.ล.ซอย บ้านนายจิตรกร ยอดชาย   บ้านล้อง 
 ม.2 ต.ปุาซาง 

62,000.00 57,500.00 

4 ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยข้างโรงเรียนใบบุญ) ม.3 ต.ปุาซาง 94,000.00 89,000.00 

5 ก่อสร้างถนนคสล.หลังปุาช้าฉางข้าวน้อยเหนือ  ม.3 ต.ปุาซาง   125,000.00 112,500.00 

6 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 บ้านกอแก   ม.5 ต.ปุาซาง 53,000.00 49,000.00 

7 วางท่อประปา  ขนาด  &#216;3 นิ้ว  บ้านดอนนา ม.2 
 ต.ปุาซาง 

70,000.00 60,000.00 

8 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 5  ชุมชนอินทขิล  ม.1  
ต.ปุาซาง  

326,000.00 259,000.00 

9 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขยะ หมู่ 4 ต.ปุาซาง 358,900.00 330,000.00 

 

  
กา     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

ล าดับที่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
10 โครงส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 260,000.00 103,462.00 

11 โครงการสร้างเสริมศีลธรรมในชุมชนสถานศึกษา 10,000.00 7,590.00 

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 50,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 

13 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปุาซาง 750,000.00 270,165.00 

14 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภค 30,000.00 28,840.00 

15 โครงการทัศนศกึษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

250,000.00 233,670.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ล าดับที่ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 553,200.00 273,000.00 

17  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000.00 149,521.00 

18 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 25,000.00 8,790.00 

19 โครงการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน 50,000.00 49,590.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ล าดับที่ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา 

20 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 20,000.00 9,091.60 

21 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 360.00 

22 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 670,000.00 281,214.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับที่ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
23 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง(พ.ศ.2561-

2564) 
50,000.00 37,689.00 

24 โครงการเทศบาลพบประชาชน 50,000.00 4,855.00 

25 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 30,000.00 30,000.00 

 

 

                โครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 ทีก่่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่าย จ านวน  1  โครงการ ได้แก่  

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อขยะ หมู่ 4 ต.ปุาซาง   งบประมาณ 330,000 บาท 
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=======================================================================================================                                                                                     รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   

         

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

48 16,672,000.00 33 10,054,000.00 9 1,489,000.00 8 1,159,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

13 487,000.00 10 280,000.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

32 22,334,800.00 31 21,964,800.00 3 158,952.00 3 158,952.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,390,000.00 7 1,125,000.00 3 532,675.00 3 532,675.00 

การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 22 3,243,000.00 21 3,007,200.00 4 480,901.00 4 480,901.00 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 8 1,400,000.00 8 1,352,000.00 3 290,665.60 3 290,665.00 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 30 6,068,200.00 26 4,576,900.00 3 72,544.00 3 72,544.00 

รวม 160 51,595,000 136 42,359,900 25 3,024,738 24 2,694,737 
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปุาซาง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  10   เมษายน  2560 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ   

ในแผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

   

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว    

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

   

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา    

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข    

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร    

รวม    
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าซาง 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

แบบติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้อง
มีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength         (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 
 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ าวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชงิคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 
 

๑๐  
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)   
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๔. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูร
ณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ๖๐  
๕.๑ ความชดัเจนของชื่อ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

๕  

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 
 

๕  

๕.๓ จ านวน
วัตถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

3  

๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน า ไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายรอง 
 
 
 

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
 
 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 ๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม 
(Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณที่ผา่น 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 
 
 

๓  

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา ๓ ป ีทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง   ๓ 
ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสทิธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสทิธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดทาโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะ
ได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 
 
 

๔  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้
ตั้งไว้ 
 

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ไ ด้ รั บ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 
 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบ
คล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ 
และแบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓  

 
 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 
ค าชี้แจง เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย      หญิง 
2. อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี   20-30 ปี  31-40 ปี 
             41-50 ปี       51-60 ปี  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา      ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
                      ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี              ไม่จบการศึกษา 
4. อาชีพหลัก      รับราชการ      เอกชน/รัฐวิสาหกิจ            ค้าขาย ธุรกิจสว่นตัว 
                      รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา              เกษตรกร 
                      อ่ืนๆ(ระบุ)................................................... 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม      
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม      
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม      
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ      
5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 
     

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม      
ภาพรวม      

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
............................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ .. 
 
 
 


