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 ส่วนที่  ๑ 
           บทนำ 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลป่าซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
จัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทยีบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

  
๑.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือ
ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้
หลายแนวทาง  ดังนี้  

 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลป่าซาง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่  

 ๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่  

 ๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็น
ผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  



๒ 
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๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี  

๓.๒  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง  จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2  ดังนี้ 

                        (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 

             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมกำหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ดำเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ขึ้น  และสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป  

       



๓ 
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                  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลป่าซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัด
วางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 11  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้                

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

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

 
ขั้นตอนที่ ๓    

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่



๔ 
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (๓)   

 
  

ขัน้ตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑3 (๕)   

 
 
 
 

 
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามแผนพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรีเสนอตอ่สภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  1  คร้ัง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน   

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลตำบลป่าซาง 



๕ 
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๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือ
ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ 28 , 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 

ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  หัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
  ข้อ  ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
        ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
        วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
        ไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี  
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  



๖ 
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๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น      
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าซางซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-plan    ซึ่งเทศบาลตำบลป่าซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

 ๑)  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้ว    เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ    
    พัฒนา 
3. แบบประเมินผลการดำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
5. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
 
 
 

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


๗ 
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๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

  1.  นายอดุลย์   แอมปัญเยา  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  2.  นายจำรัส   ปันอิ่น   สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  3.  นายพันธ์ศักดิ์  ศรีคำ   สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  4.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  5.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 ตำบลปากบ่อง ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  6.  ท้องถิน่อำเภอป่าซาง   ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
  7.  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 

        นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
 8. นายแสวง     ต๊ะสุยะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         9. นายสังวรณ์   สมบัติใหม่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 10. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 

  11.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน    เลขานุการคณะกรรมการ 
                   

 
๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 
  1. ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง   ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง   อนุกรรมการ 
  3. ผู้อำนวยการกองช่าง    อนุกรรมการ 
  4. ผู้อำนวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา   อนุกรรมการ 
  6. หัวหน้าสำนักปลัด    อนุกรรมการ 
  7. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
  8. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  อนุกรรมการ 
  9. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  เลขานุการและอนุกรรมการ 
         10. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ                  
         11. นางสาวอังคณา  ปฐมนิมิตร   ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
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ส่วนที่ ๒ 
 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลตำบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
พันธกิจ 
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ     

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรม 
3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก 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 
 

 เทศบาลตำบลป่าซางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  
       1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 1. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน  ทางเท้า รางระบายน้ำ 

 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

 3. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 

 4. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

5. การจัดทำและวางระบบผังเมือง 
 
 
  

  



๙ 
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        2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

   1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร 

   2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 

 

  3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
      พอเพียง 

   4. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

               5. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

 3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 1. การป้องกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2. การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล 

 4. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 

 5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4. การสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5. การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
 5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกฬีา 

 1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 2. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 

 3. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
  
 6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

 1. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

 2. การป้องกันและควบคุมโรค 

 3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 

 5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข  

 

 
 
  



๑๐ 
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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 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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            ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลตำบลป่าซาง............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาเทศบาล ✓  
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำรา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจดัทำฐานข้อมูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

๒.๖  มกีารกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มกีารกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  

ส่วนที่ 3 

   



๑๒ 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน  
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที ่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

55 49,491,620.00 57 43,521,600.00 69 90,585,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

11 770,000.00 17 890,000.00 13 340,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคณุภาพชีวิต 

43 25,424,770.00 42 27,247,460.00 40 28,945,460.00 0 0.00 

ด้านทรัพยา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 685,000.00 12 255,000.00 12 255,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ
การกีฬา 

34 4,585,639.00 38 5,196,939.00 38 5,196,939.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
ระบบ
สาธารณสุข 

11 1,468,120.00 12 1,292,000.00 13 1,342,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

34 1,658,550.00 43 2,650,200.00 43 2,650,200.00 0 0.00 

รวม 197 84,083,699.00 221 81,053,199.00 228 129,314,599.00 0 0.00 



๑๓ 
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แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ    
ในแผนพัฒนาฯ 

จำนวนโครงการใน   
เทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่กันเงิน  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ 

จำนวนโครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ 

55 27.92 19 15.83 7 5.83 5 4.17 7 5.83 0 0.00 0 0.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

11 5.58 9 7.50 7 5.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.67 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

43 21.83 28 23.33 24 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.33 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 4.57 9 7.50 7 5.83 0 0.00 0 0.00 2 1.67 0 0.00 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการ
กีฬา 

34 17.26 17 14.17 11 9.17 0 0.00 1 0.83 2 1.67 3 2.50 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 11 5.58 10 8.33 10 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การบริหาร 34 17.26 28 23.33 22 18.33 0 0.00 1 0.83 3 2.50 2 1.67 

รวมท้ังสิ้น 197 100 120 100 88 73.33 5 4.17 9 7.50 7 5.83 11 9.17 



๑๔ 
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โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน 

 
ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562   

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

1. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลป่าซางเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

27,400.00   

2. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

       927,000.00    

3. ปรับปรุงเซ่อมแซมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18033 สายทางถนนประชาอุทิศ 
1032 เชื่อมหนองดู่ ตำบลป่าซาง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15,817 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ เทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

    6,388,000.00  
  

      
รวมทั้งสิ้น    7,342,400.00    



๑๕ 
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โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562  (เงินเหลือจ่าย) 
 

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนดอนนา หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง โดยการวางท่อ พีวีซี 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร พร้อมอุปกรณ์ เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

        310,000.00  

  
2. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18106 สายทางบ้านหนองหอย ซอย 1/2 ถึงหน้า
วัดหนองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
816 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        375,000.00  

  
3. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18135 สายทางแยกซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบล  
ปากบ่อง ไปซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที ่      
ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        490,000.00  

  
 
 
 
 
 



๑๖ 
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โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

4. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18040 สายทางพานิชสิทธิการาม ซอย 5 หมู่ที่ 1 
ตำบลป่าซาง ขนาดกว้าง 3 - 4.45 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 892.92 ตาราง
เมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        403,000.00  

  
5. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18153 สายทางหนองผำ ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบล
ปากบ่อง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 669 ตารางเมตร เทศบาล
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        304,000.00  

  
      

 
รวมทั้งสิ้น    1,882,000.00     

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด (การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที ่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย) 

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

1. โครงการก่อสร้างถังน้ำใส บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง         487,000.00  

  

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนพานิชสิทธิการาม ซอย 3  หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง         230,500.00  
  

3. โครงการวางท่อประปา บ้านสบทา หมู่ 1  บ้านหนองสลีก หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง         447,000.00  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
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โครงการที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง เชื่อมบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงน้อย 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 368 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร 

        848,000.00  

  

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านก้อง หมู่ที่ 5 ตำบลปาก
บ่อง เชื่อมบ้านสันนา หมู่ที ่1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 431 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,155 ตารางเมตร  

        990,000.00  

  

3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคันคลองบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง เชื่อมบ้านหนองผำ หมู่ที่ 4 ตำบลปาก
บ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  

        408,000.00  

  
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายทางมณีนาคเสน  บ้านป่าซาง หมู่ที่ 
1 ตำบลป่าซาง เชื่อมบ้านสบทา หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง และบ้านปากบ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จะงหวัดลำพูน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 1,440 เมตร  หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,760 ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม) 

     2,562,000.00  

  

5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ที่ 4 ตำบล
ป่าซาง เชื่อมบ้านป่าข่าหลวง หมู่ที ่6  ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง 4-5 เมตร ยาว 518 เมตร 
หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,533 ตารางเมตร 

     1,066,000.00  

  

6. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองสลีก หมู่ที่ 3  ตำบล
ปากบอ่ง  เชื่อมบ้านกอม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 308 เมตร หรือมี
ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 1,232  ตารางเมตร 

        500,000.00  

  
 

รวมทั้งสิ้น    6,374,000.00      



๒๐ 
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๒๑ 

 

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

                                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง   
                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 
 

 
 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                 
                     ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการตาม              
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทีป่รากฏ

ในแผน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

55 19 9.64 

2.การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 11 9 4.57 

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

43 28 14.21 

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 9 4.57 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 34 17 8.63 

6.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 11 10 5.08 

7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 34 28 14.21 

รวม 197 120 60.91 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
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                      การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี       ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเขา้ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้
ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เทศบาลตำบลป่าซางโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมรีายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 

                                            ส่วนที ่ 4 
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การวางแผน 
      

           เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
          เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  
2559   โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น(พ.ศ. 2562-2565)  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

55 49,491,620.00 57 43,521,600.00 69 90,585,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว 

11 770,000.00 17 890,000.00 13 340,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต 

43 25,424,770.00 42 27,247,460.00 40 28,945,460.00 0 0.00 

ด้านทรัพยา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 685,000.00 12 255,000.00 12 255,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
กีฬา 

34 4,585,639.00 38 5,196,939.00 38 5,196,939.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

11 1,468,120.00 12 1,292,000.00 13 1,342,000.00 0 0.00 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

34 1,658,550.00 43 2,650,200.00 43 2,650,200.00 0 0.00 

รวม 197 84,083,699.00 221 81,053,199.00 228 129,314,599.00 0 0.00 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การจัดทำงบประมาณ 

              ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2561   โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 
120 โครงการ งบประมาณ 43,016,624.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ  19 12,289,120.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 9 195,000.00 
การพฒันาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 23,435,480.00 
ด้านทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 587,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 17 3,804,674.00 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 10 1,430,000.00 
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 28 1,275,350.00 

รวม 120 43,016,624.00 
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์  

 
แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลป่าซาง  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ป่าซาง 1,494,000.00 

2 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน นายธนากร  เสาสิงห์   ม.4 ต.ปา่ซาง 39,800.00 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอแก ซอย 2 ข้างอู่รถ ม.5  ต.ป่าซาง  697,000.00 

4 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  บ้านหนองสะลีก  ม.3 ต.ปากบ่อง 315,000.00 

5 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอย 5  ม.4 ต.ปากบ่อง 195,220.00 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.4 ต.ป่าซาง 160,000.00 

7 วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1  ตำบลป่าซาง   355,000.00 

8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ม.3 เชื่อม ม.4 ต.ป่าซาง 605,900.00 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 13 ม.1 ต.ป่าซาง 554,000.00 

10 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ม.2 ต.ป่าซาง (ซอยบ้าน นายจรัญ ซอยหน้าวัด
บ้านล้อง ไปป่าช้าบ้านล้อง)  

610,000.00 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/1 ม.1 ต.ปากบ่อง 745,000.00 

12 ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง ม.2 ต.ปากบ่อง  618,000.00 

13 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6  ม.5 ต.ปากบ่อง 420,000.00 

14 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง 754,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

15 ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ชุมชนดอนนา ม.2 ต.ป่าซาง 203,500.00 

16 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 
หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 

96,000.00 

17 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

221,000.00 

18 ก่อสร้างหอถังสูง ม.1 ต.ป่าซาง 1,335,700.00 

19 โครงการก่อสรา้งบ่อฝังกลบขยะ อย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง 2,870,000.00 

  รวม 4,726,200.00 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ลำดับที่ โครงการ งบตามข้อบัญญัติ 

1 โครงการค่ายภาษา พัฒนาสู่อาเซียน 5,000.00 

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรี 20,000.00 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม  20,000.00 

4 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน 40,000.00 

5 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลำรองของผู้สูงอายุ 15,000.00 

6 โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ป่าซาง 15,000.00 

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต์ 20,000.00 

8 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 10,000.00 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าซาง 50,000.00 

  รวม 195,000.00 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาด้านสงัคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 โครงการการศึกษา เพ่ือต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กและ นักเรียน          
(ครู D.A.R.E) 

15,600.00 

2 โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000.00 

3 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น 5,000.00 

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก นักเรียน 5,000.00 

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 203,200.00 

7 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000.00 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 

9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 210,000.00 

10 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 

4,974,400.00 

11 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 17,474,280.00 

12 โครงการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 

13 โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 100,000.00 

14 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 20,000.00 

15 โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาส           
วัดท่าต้นงิว้ 

20,000.00 

16  โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกูค่รูบา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง 20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ลำดับท่ี โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

17 โครงการประเพณีสรงน้ำธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาสวัดหนองผำ 20,000.00 

18 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือน ครบูาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรม
สังเวช 

20,000.00 

19 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา  (ครูบาคางเป็ด)             
วัดฉางข้าวน้อยใต้  

20,000.00 

20 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 

21 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองป่าซาง  สรงน้ำ 
พระธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทขิล 

20,000.00 

22 โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำกู่อัฐิครูบาอดีต 
เจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

20,000.00 

23 โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ำกู่อัฐิอดีตครูบาอาจารย์       
เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม 

20,000.00 

24 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและสรงน้ำพระธาตุกู่ ครูบาอดีตเจ้าอาวาส         
วัดหนองหอย  

20,000.00 

25 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม 15,000.00 

26 โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 10,000.00 

27 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 20,000.00 

28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 53,000.00 

  รวม 23,435,480.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  500,000.00 

3 โครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใดใสไร้มลพิษ 10,000.00 

4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 10,000.00 

5 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 

6 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 8,000.00 

7 โครงการ 3RS ประชารัฐ คัดแยกขยะ 10,000.00 

8 โครงการบำบัดน้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน 12,000.00 

9 โครงการแปรรูป ขยะอินทรีย์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 15,000.00 

  รวม 587,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,332,000.00 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 10,000.00 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 396,000.00 

4 โครงการวันวิชาการ 0.00 

5 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 10,000.00 

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 0.00 

7 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 400,000.00 

8  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 

9 โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

20,000.00 

10 โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 

6,635.00 

11 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 

12 โครงการพฒันาศักยภาพ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

20,000.00 

13 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ 5,000.00 

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)                                                                            
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา 409,800.-                     
2.อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 116,100.- 

528,000.00 
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ยุทธศาสตรท์ี ่5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ลำดับท่ี โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

15 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 10,000.00 

16 ค่าอาหารเสริม (นม) 868,039.00 

17 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

139,000.00 

  รวม 3,804,674.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภค ในชุมชน 20,000.00 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน 20,000.00 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 180,000.00 

4 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 5,000.00 

5 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000.00 

6 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 660,000.00 

7 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ 5,000.00 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 50,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 10,000.00 

10 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.-บาท จำนวน 
10 หมูบ่้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 

200,000.00 

  รวม 1,430,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

1 อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอป่าซาง                                               
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี                                                                 

10,000.00 

2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง                                              
1.โครงการประเพณี สงกรานต์ อ.ป่าซาง                                           
2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน"   
3.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลลำไย                                              

92,000.00 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 

5 โครงการวันเทศบาล 30,000.00 

6 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 30,000.00 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 200,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

8 โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

438,350.00 

9 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 

10 โครงการพัฒนารายได้ 10,000.00 

11 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลป่าซาง 10,000.00 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

120,000.00 

13 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 

14 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง (พ.ศ.2561-2564) 30,000.00 

15 โครงการลดใช้พลังงาน 10,000.00 

16 โครงการส่งเสริมการทำเกษตร 4.0  10,000.00 

17 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย 10,000.00 

18 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มคุีณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น  

10,000.00 

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน
เทศบาลตำบลป่าซาง 

40,000.00 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง  10,000.00 

21 โครงการจดัต้ังหมูบ่้านเขม้แข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด 10,000.00 

22 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน 10,000.00 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ 

23 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร. และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 

24 โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 20,000.00 

25 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการ สำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 

26 โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 

27 โครงการตามนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาล 30,000.00 

28 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง                                                
-โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

40,000.00 

  รวม 1,275,350.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

12 5,102,900.00 7 2,221,456.00 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

7 125,800.00 7 125,800.00 

การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

24 23,104,570.00 24 23,104,570.00 

ด้านทรัพยาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 508,625.88 7 508,625.88 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการกีฬา 

12 2,516,214.10 11 2,509,579.10 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

10 1,298,416.06 10 1,298,416.06 

การพัฒนาด้านการเมือง-
การบริหาร 

23 878,315.60 22 853,000.60 

รวม 95 33,534,841.64 88 30,621,447.64 
 
   

  
 
 
 
  

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     

           เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 95 โครงการ  จำนวนเงิน 33,534,842  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจำนวน 88  โครงการ จำนวนเงิน 30,621,448  ล้านบาท    สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการทีมี่การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านอินทขิล ซอย 1 หมู่ที ่1 
ต.ป่าซาง 

1,494,000.00 740,000.00 

2 ขยายเขตไฟฟ้า ซอยบ้าน นายธนากร  เสาสิงห์   ม.4 
ต.ป่าซาง 

39,800.00 19,900.00 

3 ปรับปรุงรางระบายน้ำ  บ้านหนองสะลีก  ม.3 ต.ปากบ่อง 315,000.00 279,000.00 

4 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอย 5  ม.4 ต.ปากบ่อง 195,220.00 194,000.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ป่าซาง 160,000.00 160,000.00 

6 วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1  ตำบลป่าซาง   355,000.00 345,000.00 

7 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   ม.3 เชื่อม ม.4 ต.ป่าซาง 605,900.00 587,000.00 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 13 ม.1  
ต.ป่าซาง 

554,000.00 509,000.00 

9 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ม.2 ต.ป่าซาง (ซอยบ้าน 
นายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้อง ไปป่าช้าบ้านล้อง)  

610,000.00 610,000.00 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/1 ม.1  
ต.ปากบ่อง 

745,000.00 662,000.00 

11 ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง ม.2 ต.ปากบ่อง  618,000.00 577,000.00 

12 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนซอย 8 เชื่อม ซอย 6  
 ม.5 ต.ปากบ่อง 

420,000.00 420,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับท่ี โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรี 20,000.00 20,000.00 

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม  20,000.00 20,000.00 

3 โครงการป่าซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน 40,000.00 27,360.00 

4 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าลำรองของผู้สูงอายุ 15,000.00 15,000.00 

5 โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า ม.1 ป่าซาง 15,000.00 14,640.00 

6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะงานถักโครเชต์ 20,000.00 20,000.00 

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 10,000.00 8,800.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวติ 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กและ 
นักเรยีน (ครู D.A.R.E) 

15,600.00 15,600.00 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 31,660.00 

3 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 203,200.00 203,200.00 

4 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000.00 14,970.00 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 50,000.00 

6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 210,000.00 204,000.00 

7 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

4,974,400.00 4,719,200.00 

8 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 17,474,280.00 17,472,080.00 

9 โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง 100,000.00 100,000.00 

10 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง 20,000.00 20,000.00 

11 โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีต
เจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 

20,000.00 20,000.00 

12  โครงการประเพณีสรงน้ำ พระธาตุและกู่ครูบา อดีตเจ้า
อาวาสวัดบ้านล้อง 

20,000.00 20,000.00 

13 โครงการประเพณีสรงน้ำธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาส 
วัดหนองผำ 

20,000.00 20,000.00 
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ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

14 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือน ครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดธรรมสังเวช 

20,000.00 20,000.00 

15 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา  
(ครูบาคางเป็ด) วัดฉางข้าวน้อยใต้  

20,000.00 20,000.00 

16 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อย
เหนือ 

20,000.00 20,000.00 

17 
โครงการประเพณีใส่ขันดอกไมบู้ชาเสาอินทขิลเสาหลักเมือง
ป่าซาง  สรงน้ำพระธาตุและสรงน้ำรูปเหมือนครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดอินทขิล 

20,000.00 20,000.00 

18 
โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ำ
กู่อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

20,000.00 20,000.00 

19 
โครงการประเพณีสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุสรงน้ำกู่อัฐิ 
ครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าซางงาม 

20,000.00 20,000.00 

20 
โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและสรงน้ำพระธาตุกู่ครูบาอดีต
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย  

20,000.00 20,000.00 

21 
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เป็นคนดี 
มีคุณธรรม 

15,000.00 13,380.00 

22 
โครงการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 10,000.00 9,160.00 

23 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 20,000.00 18,320.00 

24 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 53,000.00 33,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ลำดบัท่ี โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 9,450.00 

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง  500,000.00 459,230.88 

3 โครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใดใสไร้มลพิษ 10,000.00 9,895.00 

4 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 900.00 

5 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 8,000.00 6,600.00 

6 โครงการ 3RS ประชารัฐ คัดแยกขยะ 10,000.00 9,900.00 

7 โครงการแปรรูป ขยะอินทรีย์เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 15,000.00 12,650.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการศึกษาและการกฬีา 
 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,332,000.00 674,000.00 

2 โครงการพฒันาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 10,000.00 2,921.00 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 396,000.00 162,000.00 

4 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 400,000.00 390,050.00 

5  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 49,305.50 

6 โครงการเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

20,000.00 14,880.00 

7 โครงการประกันคุณภาพ การศกึษาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 

6,635.00 6,635.00 

8 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ 5,000.00 2,890.00 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)   
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา 409,800.- 
2.อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
116,100.- 

528,000.00 453,410.00 

10 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 10,000.00 8,740.00 

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 868,039.00 612,432.60 

12 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

139,000.00 138,950.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน 20,000.00 12,000.00 

2 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อทีเ่กิดจากสัตว์สู่คน 20,000.00 10,950.00 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 180,000.00 97,916.06 

4 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 5,000.00 450.00 

5 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 280,000.00 280,000.00 

6 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 660,000.00 648,000.00 

7 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

5,000.00 450.00 

8 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 41,700.00 

9 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 10,000.00 6,950.00 

10 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000.-บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

200,000.00 200,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  

ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง                        
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี  

10,000.00 10,000.00 

2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง                        
1.โครงการประเพณี สงกรานต์ อ.ป่าซาง                    
2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวีและ งานฤดู
หนาวจังหวัดลำพูน"                                               
3.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลลำไย                         

92,000.00 92,000.00 

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 1,000.00 

4 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 25,835.00 

5 โครงการวันเทศบาล 30,000.00 30,000.00 

6 จ้างทีป่รึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 30,000.00 25,315.00 

7 โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

438,350.00 435,730.00 

8 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 2,015.00 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

120,000.00 92,330.60 

10 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 10,560.00 

11 โครงการลดใช้พลังงาน 10,000.00 9,960.00 
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ลำดับที่ โครงการ งบตามเทศบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

12 โครงการส่งเสริมการทำเกษตร 4.0  10,000.00 480.00 

13 โครงการส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย 10,000.00 480.00 

14 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

10,000.00 1,400.00 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชนเทศบาลตำบลป่าซาง 

40,000.00 13,500.00 

16 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันการพนันและยาเสพติด 10,000.00 9,910.00 

17 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน 10,000.00 5,000.00 

18 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอปพร. และเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

20,000.00 19,980.00 

19 โครงการซักซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน 

20,000.00 19,980.00 

20 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

10,000.00 9,910.00 

21 โครงการจิตอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000.00 9,930.00 

22 โครงการตามนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาล 30,000.00 13,000.00 

23 อุดหนุนส่วนราชการ                                                
-โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

40,000.00 40,000.00 
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               โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
ลำดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  

1 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพัง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง 
          

577,000.00  

2 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอแก ซอย 2 
ข้างอู่รถ หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

          
622,000.00  

3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1  
ตำบลปากบ่อง 

          
509,000.00  

4 โครงการวางท่อประปา หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 
           
     345,000.00  

5 
โครงการก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตอินทขิล ซอย 1 หมู่ที่ 
1  ตำบลป่าซาง  (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) 

           
     740,000.00  

 

 

                  โครงการประจำปีงบประมาณ 2562  โครงการกันเงิน  กรณีก่อหนี้ผูกพัน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา  
ลำดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  

1 ค่าอาหารเสริม (นม) 
          

160,402.48  
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร  
ลำดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  

1 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 
            

25,315.00  
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โครงการกันเงิน  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
ลำดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอแก ซอย 2  ข้างอู่รถ  
หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

      697,000.00  

2 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง 
           
       754,000.00  

      

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง)   
ลำดับ

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  

1 โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมู่ที่ 4 ตำบล 
ป่าซาง 

2,870,000.00 

 

โครงการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (โครงการกันเงิน  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

ลำดับที่ โครงการ  งบประมาณ  

1 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนบ้านฉางข้างน้อยเหนือ ซอย 
10 หมู่ 3  ตำบลป่าซาง 

            96,000.00  

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนดอนนา  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง           203,500.00  

3 
โครงการก่อสร้างหอถังสูง 30 ลบม. พร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบกรอง
น้ำบาดาลขนาด 10 ลบม. หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 

       1,335,700.00  

4 
โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 

          221,000.00  
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โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 10,000.00 ดำเนินการแต่ไม่ได้
เบิกจ่ายงบประมาน 

2 โครงการบำบัดน้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน 12,000.00 ดำเนินการแต่ไม่ได้
เบกิจ่ายงบประมาน 

รวม 12,000.00 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 ได้ใช้เงินอุดหนุนจาก
กรมฯในการอบรมเรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตร 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา 

2 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 10,000.00 ใช้เงินอุดหนุนจากกรม
ในการจัดโครงการ 

รวม 10,000.00 

 

 

 



๕๑ 

 

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

                                                                       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง   
                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร     

ลำดับที ่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการพัฒนารายได้ 10,000.00 

ดำเนินการสำรวจและ
ปรับปรุงข้อมูลโดย
บุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานแผนที่ภาษี 

2 
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

10,000.00 

ดำเนินการให้ความรู้
ด้านข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการร่วมกับโครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 

3 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง                
(พ.ศ.2561-2564) 

30,000.00 

ดำเนินการร่วมกับ
โครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

รวม 50,000.00 
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                   โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาสู่อาเซียน 5,000.00 เนื่องจากโรงเรียนไม่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบล 
ป่าซาง 

50,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 55,000.00 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000.00 

เนื่องจากโรงเรียนไม่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

2 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น 5,000.00 

3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก นักเรียน 5,000.00 

4 โครงการป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 

รวม 25,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 โครงการวันวิชาการ 15,000.00 เนื่องจากไม่มีนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย        
(นักเรียนชั้นอนุบาลจะ
สำเร็จการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563) 

2 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

10,000.00 
ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการพฒันาศักยภาพ คณะกรรมการบริหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 45,000.00 

    

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ เหตุผล 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 200,000.00 
เนื่องจากไม่มีการจัดการ
เลือกตั้ง 

2 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าซาง  

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ 

รวม 210,000.00 
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  สรุป  รายงานผลการดำเนินการตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-plan) ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ    
(บาท)   

การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 120 43,016,624 

ผลการดำเนินงานตามข้อมูลระบบ  (e-plan) โครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

88      30,621,447.64 

คิดเป็นร้อยละ 73.33  

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทีอ่ยู่ระหว่างดำเนินการ 

โครงการที่กันเงิน 

โครงการทีด่ำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

5 

9 

7 

2,793,000 

    6,362,933.48 

คิดเป็นร้อยละ 17.50  

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไมไ่ด้ดำเนินการ 11  

คิดเป็นร้อยละ 9.17  

  

1. จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ.2562     จำนวน   120  โครงการ   
           2. ผลการดำเนินงานตามข้อมูลระบบ  (e-plan) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน    88   โครงการ 
 3.  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ       จำนวน      5    โครงการ 
           4. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ขอกันเงินไว้แต่                จำนวน     9    โครงการ 
               ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
 5. โครงการทีไ่ด้รับเงินงบประมาณแต่ดำเนินการโดยไม่ใชง้บประมาณ     จำนวน     7    โครงการ 
 6. โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ     จำนวน   11   โครงการ
       
  สรุป  :  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    จำนวน    109  โครงการ    
            คิดเป็นร้อยละ 90.83  ซึ่งถือได้ว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
            ในระดบัทีดี่ 



๕๕ 
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ความคิดเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 
   
 ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. มีการนําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562  ไปปฏิบัติได้ไมถึ่งร้อยละ 80 เนื่องจาก 
    เทศบาลมีงบประมาณจํากัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนําไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจํา ได้แก่      
    เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ   
  2. โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจำนวนมากขึ้น  ประกอบกับโครงการ/กิจกรรมเดิมที่
     ไม่ได้ดำเนินการให้คงไว้ในปีต่อไป ส่งผลให้จํานวนโครงการตามแผนพัฒนามีจํานวนมาก จึงพิจารณา     
     จัดสรรงบประมาณ ให้กับโครงการที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนเกีย่วกบัความเดอืดร้อน        
     ของประชาชนก่อน  ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได ้    
     ทั้งหมด 
 
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 
             1. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไปควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
        และคัดเลือกโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การ  
        วางแผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
              2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
         ความเดือดร้อนของประชาชนก่อน 
    3. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผล 
        โครงการ  อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นว่าควรจะ 
        ดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป   
       4. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2562  นอกจากเสนอสภา 
        เทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ     
        รับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือ     
        รักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
       5. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/ 
         โครงการไปสู่การปฏิบัติ  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ
         มากกว่าที่ผ่านมา  เพ่ือให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
     6. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ดำเนินการ 
                  เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล   
         ยังมีน้อย ไมเ่ป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่  5 
  การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
 

          โดย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
 

                 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน  โดยทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุม 5 ภารกิจ ได้แก่  
                 1. งานด้านทะเบียน 
                 2. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
                 3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล    
                 4. งานด้านการศึกษา    
                 5. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
 
                 โดยนำเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
                  ๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
                  ๒. ข้อมูลทัว่ไป   
                  ๓. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง  
                  ๔. ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 

  เพ่ือนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถให้บริการได้ตรงกับประเด็นความต้องการ
ของประชาชน  และเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ปรับปรุง การให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง   
โดยขอสรุปผลดังนี้ 

 เกณฑ์การแปลค่าผลเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

 1.00 – 1.49  หมายถงึ  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับน้อย 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับมาก 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
 
จากการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รบับริการโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย ๔.55  คิดเป็นร้อยละ 91.0 



๕๗ 
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ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของเทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 
X แปลผล 

๑. มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท์/เว็บไซต์) 
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 
๔. มีจุดบริการเขียนคำร้องแก่ผู้รับบริการ 

4.80 
4.78 
4.34 
4.57 

มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ 4.71 มากที่สุด 
 

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
X แปลผล 

๑. ให้คำแนะนำและตอบขอ้ซักถามอย่างชัดเจน 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. เจ้าหน้าที่มีความเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.61 
4.62 
4.59 
4.71 
4.82 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 4.67 มากทีสุ่ด 
 
 
 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
 

  X แปลผล 

๑. มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
๒. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว  ทันเวลา 
3. มีการรับฟงัความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
4. การรับแจ้งข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน 
5. มีการให้บริการเรียงลำดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

4.62 
4.59 
4.67 
4.65 
4.74 

มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.65 มากที่สดุ 
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
 

      X 

  

แปลผล 
๑. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำ
ดื่ม และที่นั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 
3. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ 
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. มีเอกสาร/แผ่นพบั/สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  แนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 

4.81 
4.64 

 
4.66 
4.53 

 
 4.82 

 มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากท่ีสุด 
มากที่สุด 

  
  มากที่สุด 

ความพงึพอใจด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.70  มากที่สุด 
 
 

ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

X แปลผล 
๑. การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา 
๒. ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ทันเวลา 
๓. การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

4.67 
4.58 
4.69 

มากทีสุ่ด 
มากท่ีสุด 
มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.64 มากที่สดุ 
 
                ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า 
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.67
คิดเป็นร้อยละ 93.4 โดย ทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ในภาพรวม 
๕ ประเด็น ได้แก่     
                 ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย ๔.65  คิดเป็นร้อยละ 93.0  
                 ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
มีค่าเฉลี่ย 4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.2 
                 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.67  คิดเปน็ร้อยละ ๘๖.๔  
                 ๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
มีค่าเฉลี่ย ๔.70  คิดเป็นร้อยละ 94  
                 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
มีค่าเฉลี่ย ๔.64  คิดเป็นร้อยละ 92.8  



๕๙ 
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ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
 

 
 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 
X แปลผล 

๑. มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท/์เว็บไซต์) 
๓. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 
๔. มีการให้บริการแนะนำ ตรวจสอบนอกสถานที/่นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ 
 อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

4.59 
4.61 
4.52 

มาก 
มาก 
มาก 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ 4.57 มาก 
 

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
X แปลผล 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะทา่ทางของ เจา้หน้าทีผู่้ให้บริการ 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย  
ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได ้
๖. เจ้าหน้าที่มคีวามซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบน 

4.48 
4.50 
4.65 
4.60 
4.59 

 
4.56 

มาก 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบุคลากรผู้ให้บริการ 4.56 มากที่สุด 
 
 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

  X แปลผล 

๑. มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง/ตรงตามกำหนดเวลา 
๒. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสม  
๓. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม 
๔. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 
5. มีระบบการทำงานที่เกิดความโปร่งใส รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน                                        

4.66 
4.49 
4.69 
4.52 
4.57     

มากทีสุ่ด 
มาก 

มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน 4.58 มากทีสุ่ด 



๖๐ 
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
     X  แปลผล 

๑. สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จดุบริการน้ำ
ด่ืม และท่ีนั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 
3. “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ 
4. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. มีเอกสาร/แผ่นพบั/สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 

4.51 
4.56 

 
4.52 
4.56 

  
4.51 

 มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 

 
มากทีส่ดุ 
มากทีสุ่ด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.53  มากที่สดุ 
 
 

ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

X แปลผล 
๑. การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา 
๒. ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาไดดี้ 
๓. การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

4.67 
4.58 
4.64 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.63 มากที่สดุ 
 
                ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.57 คิดเป็นร้อยละ 91.4 โดย ทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ทีม่าใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่     
                 ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.58  
คิดเป็นร้อยละ 91.6 
                 ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.57
คิดเป็นร้อยละ 91.4  
                 ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคา่เฉลี่ย ๔.56 
คิดเป็นร้อยละ 91.2 
                 ๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย ๔.53  
คิดเป็นร้อยละ 90.6  
                 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.63  
คิดเป็นร้อยละ 92.6 
 
 



๖๑ 
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ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล  เทศบาลตำบล
ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

X แปลผล 

๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซอ้นและมีความคล่องตัว 
๒ . ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
๓.มีการให้บริการโดยเรียงลำดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม 
4. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟงัขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 

4.52 
๔.47 
๔.43 
๔.47 
4.47 
 4.45         

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน ๔.46 มาก 

 

 

 

 

 

ด้านช่องทางในการให้บริการ X แปลผล 
๑. มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท์/เว็บไซต์) 
2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 
3. มีการให้บริการนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบ
และรวดเร็ว 

4.46 
๔.49 
๔.41 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ ๔.45 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

X แปลผล 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะทา่ทางของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
๔. ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๕. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได ้

4.47 
 

4.46 
4.50 
4.46 
4.47 

 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มาก 

 
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.49 มาก 



๖๒ 
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     ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลตำบล  

ป่าซาง พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการ ได้รับบริการอยู่ในระดับมาก        
มีค่าเฉลี่ย ๔.49 คิดเป็นร้อยละ 89.8  โดยทำการศึกษาความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบล   
ป่าซางใน ๕ ประเด็น ได้แก่    

     ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.46   
คิดเป็นร้อยละ ๘9.2  

      ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย ๔.45  
คิดเป็นร้อยละ ๘9 

      ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.49      
คิดเป็นร้อยละ ๘9.8  

      ๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ย ๔.45  
คิดเป็นร้อยละ ๘9    

      ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.60 
คิดเป็นร้อยละ 92 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

X แปลผล 

๑. สถานทีต้ั่งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จดุบริการน้ำดื่ม
และท่ีนั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 
๓. อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ในการให้บริการมีความเหมาะสมเพียงพอ มีความ
ทันสมัยและมีคุณภาพ 
๔. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์/สื่อ/คู่มือและเอกสารมีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
5. มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แนะนำข้อมูลแก่ผู้รับบริการ 

๔.62 
๔.53 

 
๔.53 

 
๔.43 

 
4.50 

มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.52 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

X 
แปลผล 

๑.ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลอย่างทั่วถึงและถูกสุขลักษณะ 
๒. การให้บรกิารถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
๓ .การดำเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐานมีความสะอาด 
ปลอดภัย 

4.66 
  4.53 

 
4.61 

มากที่สุด 
มากท่ีสุด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.60 มากที่สุด 



๖๓ 
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ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอ   
ป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 

 
 

 
 
 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน X แปลผล 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
3. มีอุปกรณแ์ละเครื่องมือที่ทนัสมัยต่อการพัฒนางานการศึกษา 
4. มีเอกสาร/แผ่นพับ แนะนำข้อมลูแก่ผู้ปกครองและผู้รับบริการ 
5. มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
6. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการด้านโภชนาการที่ดี 

4.56 
4.49 
๔.43 
๔.50 
๔.47 
๔.51 

มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน 4.49 มาก 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาเทศบาลตำบลป่า
ซาง ด้านช่องทางในการให้บริการ 

 

X แปลผล 

๑. มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท์/เว็บไซต์) 
2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมูบ่้าน 
3. มีการให้บริการ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง แนะนำ ช่วยเหลือเด็ก ฯลฯ นอกสถานที่
อย่างเปน็ระบบและรวดเร็ว 

4.61 
๔.54 

 
๔.54 

มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ ๔.56 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ  

X แปลผล 

๑. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองเด็กอย่างชัดเจน 
๒. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเรว็ 
๓. ดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจใหบ้ริการแก่เดก็ 
๔. แต่งกายสุภาพเหมาะสมและให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร 
๕. มีครูผู้ดูแลเพียงพอต่อการเข้ารับบริการของเด็กนักเรียน 
๖. ครูผู้ดูแลให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

4.48 
4.52 
๔.51 
๔.46 
๔.58 
๔.52 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ ๔.52 มากที่สุด 



๖๔ 
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       ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของเทศบาลตำบลป่าซาง 

พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการ ได้รับบริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.53 คิดเป็นร้อยละ 90.6 โดยทำการศึกษาความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาล
ตำบล  ป่าซาง ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่     

       ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.49      
คิดเป็นร้อยละ ๘9.8  

       ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ๔.5๖ 
คิดเป็นร้อยละ 91.2  

        ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย    
๔.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4 

        ๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย    
๔.53    คิดเป็นร้อยละ 90.6 

       ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย ๔.57  
คิดเปน็ร้อยละ 91.4 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

X แปลผล 
๑. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่ม
และที่นั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 
๒. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ 
๓. มีป้ายบอกข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการตดิต่อ 
๔. สถานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศปลอดโปร่ง ร่มรื่นและปลอดภัย 
๕. สื่อในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

    4.61 
 

๔.49 
๔.55 
๔.51 
๔.43 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.53 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

   X    แปลผล 
๑. เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงถูกต้อง
เหมาะสม ทัง้ด้านร่างกาย โภชนาการ สังคม สติปัญญาและอารมณ ์
๒. นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางได้รับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
ทั้งก่อนวัยเรียนและในระดบัประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๓. การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง 

 4.60 
 

๔.54 
 

4.58 

     มากทีสุ่ด 
 

     มากที่สุด 
 

     มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ ๔.57      มากที่สุด 



๖๕ 
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ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
 

X แปลผล 

๑. ขัน้ตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
๒. มีระยะเวลาการให้บริการทีเ่หมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 
๓. ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 
๔. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 
๕. มีการเปิดโอกาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ให้ข้อเสนอแนะ 

4.61 
4.50 
4.49 
4.57 
4.51 

มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

มาก 
มากทีสุ่ด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอน 4.53 มากที่สุด 
 

 
 
 
 

ด้านช่องทางในการให้บริการ 
 

X แปลผล 
๑. มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง/โทรศัพท์/เว็บไซต์) 
๒. มีเอกสาร/แผ่นพบั/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะนำขอ้มูลแก่ผู้รับบริการ 
๓. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 
๔. มีการให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานทีอ่ย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

4.49 
4.50 

 
4.51 

มาก 
มากที่สุด 

 
มากทีสุ่ด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางในการให้บริการ 4.50 มากทีสุ่ด 

ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
 

X แปลผล 
๑. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๒. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๔. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได ้
๕. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.56 
4.49 

 
4.55 
4.55 

 
4.47 

มากที่สุด 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากทีส่ดุ 

 
มาก 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 4.52 มากที่สดุ 



๖๖ 
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ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
 

X แปลผล 
๑. กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๒. ผู้ด้อยโอกาสในตำบลได้รับการพัฒนาศกัยภาพที่เหมาะสม 
๓. งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความเหมาะสม 
๔. การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม 
ตรงตามความตอ้งการ 

4.59 
4.55 
4.57 

 
4.53 

มากทีส่ดุ 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพในการให้บริการ 4.56 มากที่สุด 
 

       ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ตำบลป่าซาง พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อ การได้รับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4  โดยทำการศึกษาความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาใช้บริการ
เทศบาลตำบลป่าซาง ใน ๕ ประเด็น ได้แก่    

        ๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย     
๔.53 คิดเปน็ร้อยละ 90.6  
                   ๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย     
๔.50 คิดเป็นร้อยละ 90.0 
                   ๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย        
๔.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4 

      ๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย       
๔.52 คิดเป็นร้อยละ 90.4  
                  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย     
๔.56 คิดเป็นร้อยละ 91.2  

 
  

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

X แปลผล 

๑. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่ม
และทีน่ั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 
๒. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ 
๓. มีป้ายบอกข้อความบอกจุดบริการ สะดวกต่อการติดต่อ 
๔. สถานทีอ่ยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีด ีอากาศปลอดโปร่ง ร่มรื่นและปลอดภัย 
๕. สื่อในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

    4.61 
 

๔.49 
๔.55 
๔.51 
๔.43 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากที่สุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.33 มาก 
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ข้อมูลความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  
  
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง  
  
                - ถนนที่ใช้ในการสัญจรภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน มีลักษณะขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจร
ลำบาก เกิดอันตรายแก่ผูใ้ช้เส้นทาง 
                - ไฟฟ้าส่องสว่างบนเส้นทางหรือถนนภายในหมู่บ้าน/เส้นทางระหว่างหมู่บ้านไม่มีความสว่างเพียงพอ ไม่
มีความปลอดภัยโดยเฉพาะเวลากลางคืนการสัญจรมีความลำบาก ไม่สะดวก    
                - น้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ไม่ค่อยสะอาด    
                - การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ยังไม่มีระบบทำความสะอาดที่เป็นรูปธรรม  ที่สาธารณะจึงไม่
ค่อยสะอาด ควรปรับปรุงดูแลให้ดีขึ้น 
                - เศรษฐกจิไม่ดี ทำให้รายได้ในการเลี้ยงชีพไม่พอกับค่าใช้จ่าย  
                - การส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
                - การจัดการฝึกอบรมอาชีพยังไม่มีความหลากหลาย 
                - การดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม อยากให้มีการลงพ้ืนที่ดูแล
ผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆให้ครอบคลุมและให้บริการบ่อยครั้งมากข้ึน  
                - การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยประชาชนในชุมชนยังไม่ทั่วถึง ประชาชนเองยังไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร  
  
ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง  
  
                 - เทศบาลตำบลป่าซาง ควรมีการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะให้
ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเรื่องของการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน หรือแม้กระทั่งการพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)ให้เพียงพอและพัฒนาระบบ
น้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
                - ควรมีระบบดูแลความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะให้ดูร่มรื่น ไม่มี
สิ่งกีดขวาง จัดให้มีการตัดแต่งก่ิงและการบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงาม ปลอดภัยอยู่เสมอ  อาจใช้วิธีสร้างความร่วมมือ
ระหว่างเทศบาลตำบลป่าซางกับประชาชนในพื้นท่ี มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาที่สาธารณะร่วมกัน 
               - เทศบาลตำบลป่าซาง  ควรจัดสรรงบประมาณหรือหาวิธีช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการฝึกอบรมอาชีพ
ที่หลากหลายมากขึ้นโดยทำการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เสริมเพ่ิมมากขึ้น ทางเทศบาลตำบลป่าซางควรหาตลาดรองรับอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
มีโครงการส่งเสริมอาชีพที่สามารถทำให้ปราชนนำไปหารายได้เลี้ยงชีพได้ 
               - ให้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรให้เกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็ง มีตลาดรองรับที่ชัดเจนเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาชีพให้แก่เกษตรในพ้ืนที ่
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                - ควรมีกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่หลากหลายนอกเหนือจากการแจกเบี้ยยังชีพ 
การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส หรือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุ มี
กิจกรรมการดูแลที่หลากหลาย เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรมการออกกำลังกายทีเ่หมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ การเรียนรู้ ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างอาชีพ
เสริมและสวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น  
                - ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ โดย
การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ หากงบประมาณมีไม่
เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ทางเทศบาลควรคิดค้นวิธีการหรือกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้
อุปกรณ์ หรืออาจจะพัฒนาเครื่องออกกำลังกายที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวนถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนต่อการ
เฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และร่วมสร้างเป้าหมายความห่างไกลโรคภัยให้กับประชาชน 
                - ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาลตำบลป่าซาง ควรลงพ้ืนที่ตามชุมชนต่าง ๆ ให้บ่อยครั้ง
ขึ้น   เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชนน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัดให้มีวงเสวนา
สำหรับการพูดคุยทั้งในรูปแบบการพูดคุยกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ นำข้อมูลที่เป็นประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ได้มารวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์นำไปสู่การพัฒนาต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆ ของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  
                 - การให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีมี่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ และปรับปรุงการ
ทำงานให้มีความฉับไว ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชนด้วยการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัย ทุกอาชีพ 
                 -  เทศบาลตำบลป่าซางควรมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบลให้ดียุ่งๆข้ึน  โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุมค่า การให้บริการประชาชน
เกิ ดป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ล  ทั้ งนี้ เ พ่ื อ ให้ ป ระชาชน เกิ ดความ เชื่ อมั่ น ในการบริ ห ารงานต่ อ ไป
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รายงานสรุปผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตำบลป่าซาง 
         

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

55 49,491,620.00 19 12,289,120.00 12 5,102,900.00 7 2,221,456.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

11 770,000.00 9 195,000.00 7 125,800.00 7 125,800.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

43 25,424,770.00 28 23,435,480.00 24 23,104,570.00 24 23,104,570.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 685,000.00 9 587,000.00 7 508,625.88 7 508,625.88 

การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 34 4,585,639.00 17 3,804,674.00 12 2,516,214.10 11 2,509,579.10 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 11 1,468,120.00 10 1,430,000.00 10 1,298,416.06 10 1,298,416.06 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 34 1,658,550.00 28 1,275,350.00 23 878,315.60 22 853,000.60 
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แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  เทศบาลตำบลป่าซาง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   พฤศจิกายน  2561 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการตาม
เทศบญัญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ   

ในแผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

   

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเทีย่ว    

การพัฒนาด้านสังคม วฒันธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

   

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา    

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข    

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร    

รวม    
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แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
คำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลป่าซาง 

 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัตแิละประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิน่สีปี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนด
ไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น โดย ใช้  SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลกัประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัด เจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ ชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นทีด่ำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน

(5)   
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เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิ จพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ
โครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุ ติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวธีิการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจ่ายพฒันาทีป่รากฎ
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)   

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะส อดค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ด้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่ วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 
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(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

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

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งทีเ่กิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ  และการเบิ กจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิน่ในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุทธศาสตร์ ของ
องค์ ก รป กครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รป กครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  
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3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน ์หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีชั่ดเจน  
 

(5)   

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)   

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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