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ส่วนที่ 1 

 

บทนำ 
 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และ  พนักงาน
เทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความสำคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่ เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์ เพ่ือดำเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิน่ตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าซาง 
และตำบลปากบ่อง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้      
  (1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผล และเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง  จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 

   (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขึ้นและสรุปรายงานผล
เสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลตำบลป่าซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน ชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำ
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     



๔ 
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๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้               

ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) 

ขัน้ตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (๕)   

 
 
 
 



๕ 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

          

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือ
ภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

กำหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามแผนพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรีเสนอตอ่สภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  1  คร้ัง  

 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่  ๓๐ วัน   

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลตำบลป่าซาง 



๖ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 
 

๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ 28  ข้อ 29  

ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
  ข้อ  ๒๙  ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  
ดังนี้ 
   ๑.  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
        ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
        แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะ 
        เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ  
        ทุกปี   
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

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



๗ 
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 ๑.  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมนิผล  

  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. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. แบบประเมินผลการดำเนินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 4. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 

                          6. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                   7. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซางมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๘ 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในตำบล../อปท. ...ทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสบิวัน 

 

 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



๙ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  สามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม
อำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการ
ทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 
วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลตำบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
พันธกิจ 
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ     

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

สุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 
5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 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 
 
 
 
  

  



๑๑ 
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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 อนุรักษ์และฟ้ืนฟศิูลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 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. การปอ้งกันและควบคุมโรค 

 3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 

 5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข  

 

 
 
 
  



๑๒ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 
 

 7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

 1. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
 
 

            ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบาลตำบลป่าซาง.................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

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

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจดัทำฐานข้อมูล ✓  
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

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

ส่วนที่ 3 
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=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

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

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

21 14,272,000 37 31,725,300 45 20,940,690 49 45,076,700 81 45,936,600 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเทีย่ว 

7 165,000 9 220,000 12 780,000 5 105,000 7 665,000 

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชวีิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 21 27,489,140 29 30,517,584 

การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 75,000 9 102,000 13 1,302,000 11 880,000 14 1,460,000 

การพัฒนาด้าน
การศกึษา และการ
กีฬา 

1 200,000 14 1,041,000 38 3,753,400 18 3,054,200 29 3,422,200 

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสขุ 

9 1,371,000 9 1,230,000 9 1,230,000 21 1,450,000 22 1,460,000 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

22 505,000 29 1,760,000 35 2,105,000 27 875,000 37 2,040,000 

รวม 95 39,942,730 137 60,041,300 184 56,041,090 152 78,930,040 219 85,501,384 
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=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ    
ในแผนพัฒนาฯ 

จำนวนโครงการใน   
เทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
กันเงิน  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ 

49 32.24 24 18.90 10 7.87 1 0.79 13 10.24 0 0.00 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

5 3.29 5 3.94 2 1.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.36 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

21 13.82 21 16.54 6 4.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 11.81 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 7.24 11 8.66 6 4.72 0 0.00 0 0.00 1 0.79 4 3.15 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการ
กีฬา 

18 11.84 18 14.17 8 6.30 0 0.00 0 0.00 1 0.79 9 7.09 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 21 13.82 21 16.54 16 12.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3.94 

๗. ยุทธศาสตรด์า้นการเมือง การบริหาร 27 17.76 27 21.26 13 10.24 0 0.00 0 0.00 3 2.36 11 8.66 

รวมท้ังสิ้น 152 100 127 100.00 61 48.02 1 0.79 13 10.24 5 3.94 47 37.01 
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=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

 
โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน 

 
ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564   

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 

 

1. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 18042 สายเลียบลำน้ำทา (ถนนกาญจนาภิเษก) 
บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 11,911 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง  
จังหวัดลำพูน 

     
2,670,000.00     

       

รวมทั้งสิ้น    2,670,000.00     

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564  (เงินเหลือจ่าย) 
    

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 
 

1. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18011, ลพ.ถ.18012, ลพ.ถ.18013, ลพ.ถ.
18016 และ ลพ.ถ.18037 สายอินทขิล ซอย 2, 3, และ 4, ซอยกลางบ้าน และพานิชสิทธิการาม ซอย 2 หมู่ที่ 1 
ตำบลป่าซาง กว้าง 3-5 เมตร ยาว 666 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 2,458 ตารางเมตร เทศบาล
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        
880,000.00  

  

 

2. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18042 ถนนเลียบน้ำทา 
 (ถนนกาญจนาภิเษก ข้างอนามัยเฉลิมพระเกียติป่าซาง ไปโรงเรียนใบบุญป่าซาง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง กว้าง 7 เมตร 
ยาว 361 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,692 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

        
962,000.00  

  

 

3. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.18066 ถนนสายซอย 3 บ้านดอนนาถึงแยกลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที ่2 ตำบลป่าซาง กว้าง 3 - 9 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.05 เมตร    คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
984 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  

        
356,000.00  
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=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

 

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 
 

4.เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิน่ ลพ.ถ.18080 ถนนสายบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 
หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง กว้าง 5 - 7 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.05 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,223 ตารางเมตร 
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

        
430,000.00  

  

 

5. ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บริเวณประปาหมู่บ้านเดิม หลังศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

  
   5,170,000.00  

  

 

       

รวมทั้งสิ้น    7,798,000.00     
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=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
    

โครงการ  งบประมาณ  หมายเหตุ 
 

 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง เชื่อมบ้านล้อง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง 

     
 1,700,000.00    

 

       

รวมทั้งสิ้น    1,700,000.00     
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=======================================================================================================           
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                 
                     ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
โครงการตาม              
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผน 
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

49 24 15.79  

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 5 5 3.29  

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

21 21 13.82  

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 11 7.24  

5.การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 18 18 11.84  

6.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 21 21 13.82  

7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 27 27 17.76  

รวม 152 127 83.55  
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                      การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที ่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการ
นำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณานำเขา้ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผล นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลป่าซางโดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลป่าซาง  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมรีายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ส่วนที ่ 4 
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การวางแผน 

    เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
นำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

      เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

21 14,272,000 37 31,725,300 45 20,940,690 49 45,076,700 81 45,936,600 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเทีย่ว 

7 165,000 9 220,000 12 780,000 5 105,000 7 665,000 

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชวีิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 21 27,489,140 29 30,517,584 

การพัฒนาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 75,000 9 102,000 13 1,302,000 11 880,000 14 1,460,000 

การพัฒนาด้าน
การศกึษา และการ
กีฬา 

1 200,000 14 1,041,000 38 3,753,400 18 3,054,200 29 3,422,200 

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสขุ 

9 1,371,000 9 1,230,000 9 1,230,000 21 1,450,000 22 1,460,000 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

22 505,000 29 1,760,000 35 2,105,000 27 875,000 37 2,040,000 

รวม 95 39,942,730 137 60,041,300 184 56,041,090 152 78,930,040 219 85,501,384 
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การจัดทำงบประมาณ 
 

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 127 โครงการ งบประมาณ 38,635,312 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้    
         

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

24 8,054,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

5 90,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

21 24,308,700.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 611,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 18 2,641,312.00 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 21 1,390,000.00 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 27 1,540,300.00 

รวม 127 38,635,312.00 
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รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย เทศบาลตำบลป่าซาง  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางจันทร์ดี มงคลเทพ 
ชุมชนป่าซางงาม หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 

450,000.00 กองช่าง  

2 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายข้าง บ้านนายสำเร็จไป 
บ้านนายเงา และจาก บ้านนายบุญทอง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง 

934,000.00 กองช่าง  

3 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย 6 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 549,000.00 กองช่าง  

4 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 268,500.00 กองช่าง  

5 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2,3 และเลียบน้ำปิง  
หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 

603,900.00 กองช่าง  

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย 7-9 และ ซอย 9 
หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 

382,400.00 กองช่าง  

7 ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง 600,000.00 กองช่าง  

8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 319,500.00 กองช่าง  

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฉางข้าวน้อย
เหนือเชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

779,000.00 กองช่าง  

10 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 4/1,4/2-3/1, 3/2,3/3  
หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 

669,000.00 กองช่าง  

11 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอยเลียบน้ำกวง เชื่อมป่าช้า หมู่ 1 
ตำบลปากบ่อง 

462,900.00 กองช่าง  

12 ปรับปรุงถนน ซอย 6 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 254,800.00 กองช่าง  

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 282,000.00 กองช่าง  

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านฉางข้าวน้อย
ใต ้ซอย 16 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 

166,000.00 กองช่าง 
 

15 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1 หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 165,000.00 กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

16 ก่อสร้างหอถังสูง คสล. บ้านสันนนา หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 650,000.00 กองช่าง  

17 ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองสะลีก หมู่ 3 ตำบล
ปากบ่อง 

201,000.00 กองช่าง  

18 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง 

317,000.00 กองช่าง  

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

19 ปรับปรุงผิวถนน ถนนเลียบลำน้ำทา (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ช่วงหลังที่ว่าการอำเภอป่าซางถึงข้างอนามัยป่าซาง  

0 กองช่าง 
 

20 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายอินทขิล ซอย 
2,3,4 ,ซอยกลางบ้าน และพานิชสิทธิการาม ซอย 2 (รหัส
ทางหลวง ท้องถิ่น ลพ.ถ.18011, 18012 , 18013 , 
18016 และ18037) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน 

0 กองช่าง 

 

21 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเลียบน้ำทา (ถนน
กาญจนาภิเษก) (ข้างอนามัยเฉลิม พระเกียรติป่าซางไป 
โรงเรียนใบบุญป่าซาง) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
18042)หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

0 กองช่าง 

 

22 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาย ซอย 3 บ้าน
ดอนนาถึงแยก ลานเอนกประสงค์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.18066) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพนู 

0 กองช่าง 

 

23 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาย บ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ ซอย 10 (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ลพ.ถ.
18080) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

0 กองช่าง 
 

24 โครงการ POGTANKS นวัตกรรม ระบบประปา หมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 ต.ปากบ่อง บ้านหนองผำ 

0 กองช่าง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

25 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

26 โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพการทำผลิตภัณฑ์ รองเท้า
จากผ้า 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

27 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

28 โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพโคมล้านนา 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

29 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าลำลองของ
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 60,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

31 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 222,500.00 กองสวัสดิการสังคม  

32 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพคนพิการ 

5,002,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

33 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

18,535,500.00 กองสวัสดิการสังคม  

34 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

35 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

36 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 25,000.00 กองการศึกษา      

37 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000.00 กองการศึกษา  

38 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 26,100.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากบ่อง 20,000.00 กองการศึกษา  

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าต้นงิ้ว 20,000.00 กองการศึกษา  

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านล้อง 20,000.00 กองการศึกษา 
 

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผำ 20,000.00 กองการศึกษา  

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก 20,000.00 กองการศึกษา  

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางช้าวน้อยใต้ 20,000.00 กองการศึกษา  

45 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 กองการศึกษา  

46 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซาง 60,000.00 กองการศึกษา  

47 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอย 20,000.00 กองการศึกษา  

48 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
และนักเรียน (ครู D.A.R.E) 

15,600.00 กองการศึกษา 
 

49 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 92,000.00 กองการศึกษา  

50 โครงการครอบครัว เข้มแข็ง รวมกันเป็นหนึ่ง 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

51 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 12,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

52 โครงการชุมชนลดขยะ เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

53 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

54 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

55 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

56 โครงการ 3RS ประชารัฐคัดแยกขยะ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

57 โครงการบำบัด น้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน 12,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนเทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

59 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

60 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

61 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง 495,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตรท์ี ่5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

62 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม
การศึกษา 

0 กองการศึกษา 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

63 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการ
บริหารสถานศึกษา 

10,000.00 กองการศึกษา 
 

64 โครงการวันวิชาการ 20,000.00 กองการศึกษา 
 

65 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

10,000.00 กองการศึกษา 
 

66 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 30,000.00 กองการศึกษา 
 

67 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 กองการศึกษา 
(โอนลดงบประมาณ)  

68 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

0 กองการศึกษา 
(โอนลดงบประมาณ)  

69 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ 5,000.00 กองการศึกษา 
 

70 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง)  
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง  
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง  
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง  
- ค่าหนังสือของนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ทต.ป่าซาง  
- ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง  
 

473,800.00 กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี ่5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ลำดั
บท่ี 

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

71 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง)  
1.ค่าอาหารกลางวัน , 2.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน , 4.ค่าหนังสือ  
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , 5.ค่าอุปกรณ์การเรียน   

653,512.00 กองการศึกษา 

 

72 อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน  
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.  
4.ค่าใชจ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา  
5.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ADSL  
6.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต wifi  
7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
8.โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย 
9.โครงการอบรมสัมมนาจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาล 

41,000.00 กองการศึกษา 

 

73 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน
การเล่น 

10,000.00 กองการศึกษา  

74 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง 
สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 กองการศึกษา 
 

75 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,280,000.00 กองการศึกษา 
 

76 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000.00 กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท์ี ่5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

77 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 กองการศึกษา 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

78 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

8,000.00 กองการศึกษา  

79 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

50,000.00 กองการศึกษา  

 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
80 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคในชุมชน 20,000.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
 

81 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 660,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

82 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

83 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่เกิดจากสัตว์สู่
คน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

84 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 100,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

85 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

86 เงินสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 300,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

87 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
88 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
10,000.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
 

89 โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

90 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

91 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

92 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลป่าซาง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

93 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

94 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

95 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

96 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

97 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

98 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

99 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

100 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง 
(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

 



33 

 

=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

ยุทธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดบั
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

101  โครงการลดใช้พลังงาน 20,000.00 สำนักปลัด   

102 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

10,000.00 สำนักปลัด  
 

103 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง 

0 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

(โอนลดงบประมาณ) 

 

104 โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000.00 สำนักปลัด 
 

105 โครงการเทศบาลพบประชาชน 17,000.00 สำนักปลัด  
 

106 โครงการวันเทศบาล 4,000.00 สำนักปลัด   

107 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล 30,000.00 สำนักปลัด   

108 โครงการฝึกอบรมตราฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

20,000.00 สำนักปลัด  
 

109 โครงการวันท้องถิ่นไทย 4,300.00 สำนักปลัด   

110 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 766,225.00 สำนักปลัด   

111 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง 20,000.00 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  

 

112 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 8,775.00 สำนักปลัด  

113 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 

114 โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบล 
ป่าซาง 

10,000.00 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
115 โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลป่าซาง 

0 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

(โอนลดงบประมาณ) 

 

116 โครงการพัฒนารายได้ 20,000.00 กองคลัง 
 

117 โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ 30,000.00 สำนักปลัด 
 

118 โครงการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และ พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ ราชการสำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง ของ 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

20,000.00 สำนักปลัด  
 

119 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 30,000.00 สำนักปลัด   

120 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัยเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

30,000.00 สำนักปลัด  
 

121 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและ ป้องกัน 30,000.00 สำนักปลัด 
 

122 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 สำนักปลัด   

123 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 สำนักปลัด  
 

124 โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

240,000.00 สำนักปลัด  
 

125 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 กองช่าง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

126 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 สำนักปลัด  
 

127 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัด 
ลำพูน 

40,000.00 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

18 8,024,481.33 5 1,720,781.33 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

2 33,405.00 2 33,405.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

6 23,816,600.00 6 23,816,600.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 526,545.00 6 526,545.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการ
กีฬา 

8 2,217,323.00 8 2,217,323.00 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 16 1,300,126.00 16 1,300,126.00 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 13 1,170,775.30 13 1,170,775.30 

รวม 69 37,089,255.63 56 30,785,555.63 

 

 

 

 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     

                     เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 69 
โครงการ จำนวนเงิน 37,089,255.63 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 56 โครงการ จำนวนเงิน 
30,785,555.63 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการทีมี่การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางจันทร์ดี 
มงคลเทพ ชุมชนป่าซางงาม หมู่ 1  
ตำบลป่าซาง 

450,000.00 450,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ 

2 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต สายข้าง บ้าน
นายสำเร็จไป บ้านนายเงา และจาก บ้านนาย
บุญทอง หมู่ 2 ตำบลป่าซาง 

934,000.00 934,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

3 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย 6 หมู่ 3 
ตำบลป่าซาง 

549,000.00 549,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

4 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 13 หมู่ 3 
ตำบลป่าซาง 

268,500.00 268,000.00 268,000.00 

5 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 23 และ
เลียบน้ำปิง หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง 

603,900.00 603,900.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย 7-9 
และ ซอย 9 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 

382,400.00 380,000.00 380,000.00 

7 ก่อสร้างกำแพงกันดินพัง หมู่ 2 ตำบลปากบ่อง 600,000.00 600,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ 4 
ตำบลป่าซาง 

319,500.00 317,000.00 317,000.00 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฉาง
ข้าวน้อยเหนือเชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ 5 
ตำบลป่าซาง 

779,000.00 779,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

10 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 4/14/2-3/1 
3/23/3 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 

669,000.00 669,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

11 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอยเลียบน้ำกวง เชื่อม
ป่าช้า หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง 

462,900.00 460,000.00 460,000.00 

12 ปรับปรุงถนน ซอย 6 หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 254,800.00 254,800.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ตำบล
ปากบอ่ง 

282,000.00 282,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน
ฉางข้าวน้อยใต้ ซอย 16 หมู่ 4 ตำบลป่าซาง 

166,000.00 166,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

15 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1 หมู่ 5 ตำบล
ปากบ่อง 

165,000.00 165,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

16 ก่อสร้างหอถังสูง คสล. บ้านสันนนา หมู่ 1 
ตำบลป่าซาง 

650,000.00 650,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

17 ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองสะลีก 
หมู่ 3 ตำบลปากบ่อง 

201,000.00 201,000.00 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง 317,000.00 295,781.33 295,781.33 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

19 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 20,000.00 13,405.00 13,405.00 

20 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมล้านนา 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

60,000.00 32,400.00 32,400.00 

22 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,500.00 222,500.00 222,500.00 

23 เบี้ยยังชีพความพิการ 5,002,000.00 4,997,400.00 4,997,400.00 

24 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 18,535,500.00 18,528,300.00 18,528,300.00 

25 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

26 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 92,000.00 6,000.00 6,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

27 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

28 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

29 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 10,000.00 3,745.00 3,745.00 

30 โครงการ 3Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ 10,000.00 1,950.00 1,950.00 

31 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 1,850.00 1,850.00 

32 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

495,000.00 495,000.00 495,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

473,800.00 302,280.00 302,280.00 

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
ป่าซาง) 

653,512.00 653,512.00 653,512.00 

35 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

41,000.00 41,000.00 41,000.00 

36 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

10,000.00 9,645.00 9,645.00 

37 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสรมิการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

10,000.00 9,870.00 9,870.00 

38 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,280,000.00 1,166,200.00 1,166,200.00 

39 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตำบลป่าซาง 

8,000.00 7,020.00 7,020.00 

40 โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

50,000.00 27,796.00 27,796.00 

 

 

 

 

 

 



43 

 

=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

41 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคใน
ชุมชน 

20,000.00 14,400.00 14,400.00 

42 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 660,000.00 648,000.00 648,000.00 

43 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

100,000.00 91,996.00 91,996.00 

44 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

45 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000.00 41,664.00 41,664.00 

46 โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 10,000.00 4,066.00 4,066.00 

47 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1  
ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

48 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2  
ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

49 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3  
ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

50 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน หมู่ 4  
ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5  
ตำบลป่าซาง (โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ลำดบั
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1  
ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

53 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3  
ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

54 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 
ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

55 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5  
ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

56 อุดหนนุคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2  
ตำบลปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการเมืองการบริหาร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

57 โครงการลดใช้พลังงาน 20,000.00 15,275.00 15,275.00 

58 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น 

10,000.00 1,000.00 1,000.00 

59 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิจัยประเมินผล 30,000.00 19,000.00 19,000.00 

60 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

20,000.00 5,700.00 5,700.00 

61 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร 766,225.00 765,909.80 765,909.80 

62 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล 
ตำบลป่าซาง 

20,000.00 14,925.00 14,925.00 

63 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 11,400.00 11,400.00 

64 
 

โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ 30,000.00 11,140.00 11,140.00 

65 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 30,000.00 20,530.00 20,530.00 

66 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

30,000.00 19,400.00 19,400.00 

67 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 29,240.00 29,240.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

68 โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าซาง 

240,000.00 217,255.50 217,255.50 

69 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

6 10,468,000.00 5 5,298,000.00 

รวม 6 10,468,000.00 5 5,298,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

1 5,170,000.00 

รวม 1 5,170,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

                     เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จำนวนเงิน 
10,468,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 5,298,000 บาท และอยู่
ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน  5,170,000 บาท ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

19 ปรับปรุงผิวถนน ถนนเลียบลำน้ำทา (ถนนกาญจนาภิเษก) 
ช่วงหลังที่ว่าการอำเภอป่าซางถึงข้างอนามัยป่าซาง  

2,670,000.00 กองช่าง 
 

20 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายอินทขิล ซอย 
2,3,4 ,ซอยกลางบ้าน และพานิชสิทธิการาม ซอย 2 (รหัส
ทางหลวง ท้องถิ่น ลพ.ถ.18011, 18012 , 18013 , 
18016 และ18037) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่า
ซาง จังหวัดลำพูน 

880,000.00 กองช่าง 

 

21 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเลียบน้ำทา (ถนน
กาญจนาภิเษก) (ข้างอนามัยเฉลิม พระเกียรติป่าซางไป 
โรงเรียนใบบุญป่าซาง) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.
18042)หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

962,000.00 กองช่าง 

 

22 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาย ซอย 3 บ้าน
ดอนนาถึงแยก ลานเอนกประสงค์ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ลพ.ถ.18066) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพนู 

356,000.00 กองช่าง 

 

23 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสาย บ้านฉางข้าว
น้อยเหนือ ซอย 10 (รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ลพ.ถ.
18080) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน 

430,000.00 กองช่าง 

 

24 โครงการ POGTANKS นวัตกรรม ระบบประปา หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4 ต.ปากบ่อง บ้านหนองผำ 

5,170,000.00 กองช่าง 
(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ) 
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รายละเอียดโครงการค้างจ่ายในเทศบัญญัต ิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่มีการเบิกจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีดังนี้ 
 
  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ  
1 โครงการก่อสร้างหอถังสูง 30 ลบม. พร้อม

เครื่องสูบน้ำโรงสูบและระบบกรองน้ำ
บาดาล ขนาด 10 ลบม. ม.1 ต.ป่าซาง 
(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) 
  

 
1,335,700.00  

 
1,032,200.00  

       
303,500.00 
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                โครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใชง้บประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน

เทศบาลตำบล 
10,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   

 

2 โครงการพัฒนารายได้ 20,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
ชุมชน เทศบาลตำบลป่าซาง 

0 ดำเนินการร่วมกับโครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลป่าซาง 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวัน

สำคัญของชาติ  
5,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   

 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่
เกิดจากสัตว์สู่คน 

10,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
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                   โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม 20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 

 

2 โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพการทำผลิตภัณฑ์ 
รองเท้าจากผ้า 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา  2019 

 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
ลำลองของผู้สูงอายุ 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 30,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019         

 

6 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 25,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 26,100.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากบ่อง 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านก้อง 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าต้นงิ้่ว 

โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและ
กู่อัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านล้อง 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านล้อง 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผำ 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบา
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองผำ 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและรูปเหมือน
ครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมสังเวช (วัดหนอง 
สลีก) 

20,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา 
(ครูบาคางเป็ด) วัดฉางข้าวน้อยใต้ 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางข้าวน้อย

เหนือ โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรี
จอมทอง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซาง 
- โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลฯ 
- โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัด
ป่าซางงาม 
- โครงการประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัด
พานิชสิทธิการาม 

60,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอย 
โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ำและประเพณีสรงน้ำกู่
อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหอย 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

17 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กและนักเรียน (ครู D.A.R.E) 

15,600.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

18 โครงการครอบครัว เข้มแข็ง รวมกันเป็นหนึ่ง 30,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
19 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

20 โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรน้ำ 10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

21 โครงการบำบัด น้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลด
โลกร้อน 

12,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน
เทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

23 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
24 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม

การศึกษา 
0 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

25 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
และการบริหารสถานศึกษา 

10,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

26 โครงการวันวิชาการ 20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

27 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

28 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 30,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

29 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โอนลดงบประมาณ) 
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ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
30 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

31 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

40,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

32 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(โอนลดงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตรท์ี่  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ จำนวนงบประมาณ เหตุผล 

33 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

34 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

35 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค
ระบบทางเดินหายใจ 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

36 โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

10,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
37 โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

38 โครงการเทศบาลพบประชาชน 17,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

39 โครงการวันเทศบาล 4,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

40 โครงการวันท้องถิ่นไทย 4,300.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ   
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

41 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  8,775.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ   
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

42 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลป่าซาง 

0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 
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ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
43 โครงการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และ พัฒนา

ทักษะการปฏิบัติ ราชการสำหรับพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง ของ เทศบาลตำบลป่าซาง 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

44 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและ 
ป้องกนั 

30,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

45 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

46 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

47 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

80,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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รายงานผลการดำเนินการตามข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ    
(บาท)   

การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 127 38,635,312.00 

ผลการดำเนินงานตามขอ้มูลระบบ (e-plan) โครงการที่ดำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

56 30,785,555.63 

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5 
1 

5,298,000.00 
5,170,000.00 

โครงการทีก่ันเงิน 
โครงการทีด่ำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

13 
5 

    6,303,700.00 
 

สรุปโครงการที่ดำเนินการ คดิเป็นร้อยละ 62.99  

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ 47  

สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 37.01  

 

 1. จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ.2564     จำนวน   127  โครงการ   
          2. ผลการดำเนินงานตามข้อมูลระบบ  (e-plan) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน    56   โครงการ 
 3. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน      5   โครงการ 
 4. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน      1   โครงการ 
 5. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทีข่อกันเงินไว้แต่ จำนวน    13   โครงการ 
               ยังไม่ไดด้ำเนินการ 
 6. โครงการทีไ่ด้รับเงินงบประมาณแต่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน      5   โครงการ 
 7. โครงการทีไ่ดร้บัเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน    47   โครงการ
       
  สรุป  :  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    จำนวน    80   โครงการ    
            คิดเป็นร้อยละ 62.99   
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รายการ จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ    
(บาท)   

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2564 152 78,930,040.00 

รวมโครงการ 152  

โครงการที่นำมาตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

127 
 

1 

38,635,312.00 
 

1,700,000.00 

รวมโครงการที่นำมาดำเนินการ 128  

คิดเป็นร้อยละ 84.21  
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ส่วนท่ี  5 
  การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
 

          ดำเนินการสำรวจข้อมูล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง 

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการครอบคลุม ๔ ภารกิจ ได้แก่ 
 ๑. งานด้านทะเบียน 
 ๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 ๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  

  โดยนำเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๒. ข้อมูลทั่วไป 
 ๓. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง 
 ๔. ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 

  

                   ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐   
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1. ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง 

 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๔๐๐ คน 
ผลการศึกษาจำแนกตามจำนวนครั้งที่มารับบริการและช่วงเวลาในการมารับบริการ ดังแสดงในตารางที่ ๔ – ๑ 

ตารางท่ี ๔ – ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 

  n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

๑. จำนวนครั้งที่มารับบริการ 
 นานๆ ครั้ง 
 ๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
 ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน 
 มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป 
๒. ช่วงเวลาที่มารับบริการ 
 ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
 ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น. 
 ๑๔.๐๑ น. – ปิดทำการ 
นอกวเลาราชการ/วันหยุดราชการ 

 
๓๔๒ 
๕๘ 
- 
- 
 

๒๖๖ 
๑๒๒ 
๑๐ 
- 
- 

 
๘๕.๕๐ 
๑๔.๕๐ 

- 
- 
 

๖๗.๐๐ 
๓๐.๕๐ 
๒.๕๐ 

- 
- 
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๒. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซาง 

 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๔๐๐ คน  
ผลการศึกษาจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน ตารางที่ ๔ – ๒ 

ตารางท่ี ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป 

n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

๑. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
๒. อายุ 
 ไม่เกิน ๒๐ ปี 
 ๒๑ – ๓๐ ป ี
 ๓๑ – ๔๐ ป ี
 ๔๑ – ๕๐ ป ี
 ๕๑ – ๖๐ ป ี
 ๖๐ ปีขึน้ไป 
๓. สถานภาพ 
 โสด 
 สมรส 
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
๔. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
 อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๔๒ 
๒๕๘ 

 
- 
- 

๘๘ 
๑๐๒ 
๑๕๐ 
๖๐ 

 
๒๖ 

๒๙๔ 
๘๐ 

 
๑๑๘ 
๑๐๒ 
๕๒ 
๔๐ 
๒๘ 
- 

 
๓๕.๕๐ 
๖๔.๕๐ 

 
- 
- 

๒๒.๐๐ 
๒๕.๕๐ 
๓๗.๕๐ 
๑๕.๐๐ 

 
๖.๕๐ 

๗๓.๕๐ 
๒๐.๐๐ 

 
๔๔.๕๐ 
๒๕.๕๐ 
๑๓.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๗.๐๐ 

- 
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ตารางท่ี ๔ – ๒ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

๕. อาชีพ  
 พนักงานภาครัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
 ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 
 ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 รับจ้างทั่วไป 
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 เกษตรกร/ประมง 
 ว่างงาน 
 อ่ืนๆ 
๖. รายได้ต่อเดือน 
 ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท 
 ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
 มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

 
๑๖ 
๓๐ 
๑๒ 
๖๖ 
- 

๘๐ 
๒๘ 

๑๕๘ 
๑๐ 
- 
 

๑๐๖ 
๒๒๒ 
๗๒ 
- 

 
๔.๐๐ 
๗.๕๐ 
๓.๐๐ 

๑๖.๕๐ 
- 

๒๐.๐๐ 
๗.๐๐ 

๓๙.๕๐ 
๒.๕๐ 

- 
 

๒๖.๕๐ 
๕๕.๕๐ 
๑๘.๐๐ 

- 
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๓. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ใน ๔ 
ภารกิจ ได้แก่ 

๑. งานด้านทะเบียน 

๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

๓. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๔. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ๓.๑ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลป่าซาง 
พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
เทศบาลตำบลป่าซาง ในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 
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 ๓.๒ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของ
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลตำบลป่าซาง 
พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
ใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 
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 ๓.๓ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตำบลป่าซาง พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
เทศบาลตำบลป่าซางใน ๕ ประเด็น ได้แก่ 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐  

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐ 
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 ๓.๔ ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง  มีความพึงพอใจต่อ
การได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ โดยทำการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางในภาพรวม  ๕  ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ 

  ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 
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๔. ข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ๔.๑ ข้อควรปรับปรุง / ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 

 - ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนมีความคับแคบ บางจุดพ้ืนผิว
ถนนทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย มีน้ำท่วมขัง ทำให้การใช้เส้นทางสัญจรเกิดความ
ไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 - ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณทางโค้ง/
บริเวณจุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะชำรุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

 - ไม่มีป้ายจราจรและป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณมุมโค้งถนน/ทางแยกต่าง ๆที่ประชาชนใช้
สัญจร บางจุดกระจกโค้งนูนบริเวณทางแยกมีลักษณะขุ่นมัว ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และยังติดตั้งไม่ทั่วถึง  
รวมถึงในชุมชนไม่มีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ของชุมชน 

 - ในชุมชนมีพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะที่ค่อนข้างเร็ว อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิด
อันตรายขึ้นแก่ผู้คนในชุมชนได้ 

 - อยากให้มีการจัดรถรางไว้ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

 - อยากให้มีการส่งเสริมทักษะทางอาชีพและการตลาดให้แก่ประชาชน, ผู้ว่างงาน
ผู้ด้อยโอกาสให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะในยุคของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ทำให้คนไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มรูปแบบ เกิดภาวะตกงาน ว่างงาน ไม่มีอาชีพสำรอง อยากให้
หน่วยงานภาครฐัช่วยดูแล 

 - อยากให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานของเทศบาลตำบลป่าซาง 
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่างๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหา เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป 

 

 

 



72 

 

=======================================================================================================           
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

                           
 

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ และข้อควรปรับปรุงการให้บริการของเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

 - เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัย
ให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการ
วางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงที่มีการก่อสร้าง มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการ
เดินทางแต่ละวันได ้

 -  เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอย
ภายในหมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา 
ในเวลากลางคืน  

 - จัดหางบประมาณเพ่ือสนองตอบความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน ในการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร การติดตั้งกล้องวงจรปิด กระจกโค้งนูน บริเวณทางแยก/ทางโค้ง 
ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป – มา ทั้งในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชนเพ่ือให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง
สัญจรมีความปลอดภัยมากขึ้น 

 - การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับคนใน
ชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเท้า การใช้รถจักรยาน การใช้รถจักรยานยนต์ หรือพาหนะอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ถนนร่วมกันเกิดขึ้น  และต้องมีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในความเข้มงวดและความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างจริงจัง 
เพ่ือสร้างนิสัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน จนกลายเป็น “วัฒนธรรมการขับขี่ยานยนต์บนท้องถนนของ
ประชาชน” 

 - ควรมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดรถรางไว้ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว 
เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนและยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเแบบครบวงจร 
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 - จัดให้มีการวางแผน ประชุม รับฟังปัญหาและความต้องการ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเสริมอาชีพ / การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/ 
การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น /การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนในรูปแบบออนไลน์, การดำเนินการประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวก
ในส่วนของข้อมูลหรือส่วนอ่ืนๆ ให้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น โดยการดำเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตาม
มาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมมิให้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

 - ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการทำเมืองให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซาง 
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชนเดินทางอย่าง
สะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ในฤดูแล้งควรทำการฉีดพ่นน้ำในอากาศที่มี
ความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ำทำความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประสานประโยชน์
ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและสำนึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษา
ความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากขึ้น  

 - ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ควรมีการจัดสรร
งบประมาณโดยเรียงลำดับของปัญหาและความต้องการก่อน -หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว 
ใช้มติส่วนใหญ่ของประชาคมในการดำเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของ
เสียงส่วนน้อยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง  

 - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำ
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

 - ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง ควรลง
พ้ืนที่ตามชุมชนต่าง ๆ ให้บ่อยครั้งขึ้น เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือความต้องการ
ของประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งการใช้ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ควบคู่กับการลงพ้ืนที่จริงกับ
คนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ นำข้อมูลปัญหา ประเด็นต่างๆ ที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์นำไปสู่การพัฒนา 
ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆ ของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น 
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 - เทศบาลตำบลป่าซาง ควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ ความ
พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพ่ือเลือกใช้ในการติดต่อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ที่หลากหลาย ชัดเจนเข้าใจง่าย 
รวมทั้งพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น สื่อบุคคลเพ่ือทำหน้าที่สื่อสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยจะต้องจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่จะบริการ
ประชาชนผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไปด้วย 
นอกจากพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ 
มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆ ที่จะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาหรือตรงต่อเวลา 
หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัด
ตารางเวรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในสำนักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
ด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการ
ทำงานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วย
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

 - เทศบาลตำบลป่าซาง ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลให้ดียิ่งๆ ขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี  เกิดความคุ้มค่า 
การให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป 
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ความคิดเหน็ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 
   
 ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัต ิ
  
 1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ โดยมาก
จะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. ปัญหาที่เสนอมา ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  มีการเสนอโครงการเฉพาะกลุ่มที่เข้า
ร่วมประชาคมเท่านั้น   
 3. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้  บางโครงการมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ 
และการขออนุญาต  
 4. ในการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลขาดบุคลากรด้านช่าง ในการปฏิบัติงาน 
 5. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2564  ในภาพรวม นำไปปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 80 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการ
ประชุม  อบรม  สัมมนา หรือกิจกรรมที่ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากได ้
  
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจำหมู่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ   กลุ่มเยาวชน  และมีการประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จ
สิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 3. ควรมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยการลงพื้นที่เชิงรุกก่อนการจัดทำประชาคม 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 4. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป  บางโครงการบรรจุไว้ในแผนตั้งแต่
ปี พ.ศ.2561  ยังไม่ได้ดำเนินการ  ควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ ตามความต้องการของหมู่บ้าน  และคัดเลือก
โครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 5. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็น
สำคัญ ทั้งนี้เพือ่ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก    

6. การประชุมประชาคมระดับตำบล เสนอแนะให้หมู่บ้านจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน
ภายในหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ก่อนนำเสนอในการประชุมประชาคมระดับตำบลของ
เทศบาลต่อไป 
 7. การประชุมประชาคมระดับตำบลของเทศบาล เสนอแนะให้เทศบาลสรุปโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
นำเข้าที่ประชุม เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ 

 


