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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  นิยามของแผนพัฒนาสามปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของเทศบาลที่สอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

    ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง
จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้น
แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3.เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4.เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง  และสอดคล้องกันระหวา่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดท า     

               งบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปี ที่มี  

ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
          3. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในเอกสาร   
 งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 4. เป็นแผนพัฒนาที่ใช้ในการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 
 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการตอบสนอง 
 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติดังนั้นการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลป่าซาง  มี 7 ขั้นตอน  ดังนี้ 
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 ขั้นตอนที ่1   การเตรียมการจัดท าแผน 
             (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ความส าคัญ 

และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
       (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ขัน้ตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
              (1)  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
              (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

แนวทางการพัฒนาที่จะท าแผนพัฒนาสามปี 
              (3) พิจารณาว่าจะมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา โดยพิจารณาจาก 
       ก. ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                     ข. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                     ค. การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   เพ่ือบรรจุลงใน แผนพัฒนาสามปีได้

อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
ง. การก าหนดกิจกรรมที่จะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการบริหารโครงการ  
   ทีส่ามารถด าเนินการได้เองโครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3    การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการส ารวจและเก็บ      

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี     ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์    ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่
เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ     ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูล
จากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้
อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือ
สามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
                         1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
                         2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                         3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
                         4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม 
   ขั้นตอนที่ 4    การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                         1.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้วให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ 

ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
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                         2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย 
ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

                              (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา            
                                    ทีก่ าหนดอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/                  
                                     กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการ 
                                   กับหน่วยงานอื่น หรือ  โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ 
                              (2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง 
                                   เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                              (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงานและใน 
                                   ด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                              (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 5    การจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี เพ่ือจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/
กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมเีค้าโครง 
ประกอบด้วย  4   ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 บทน า  
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
           (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
           (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอขอรับอนุมัติจากผู้บริหาร ท้องถิ่น  
           (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ให้ประชาชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
           (3)  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสาม

ปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   ทั้งหมด  87  โครงการ  

จ านวนเงิน 62,988.820.-บาท  ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  16  โครงการ   จ านวนเงิน 4,328,000.-บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  18.39    ของจ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา  ได้
ดังนี ้

1. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน 

ทางเท้า รางระบายน้ า 
3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
4. มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค 

 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งหมด  17   โครงการ     จ านวนเงิน  3,610,000.-บาท  

ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  6  โครงการ  จ านวนเงิน  300,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 35.29 ของจ านวนโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา  ได้ดังนี้ 

1. มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้และ
สามารถพ่ึงตนเองได ้

2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามโครงการข่วงคนเตียวเวียงปุาซาง 

 
 
3. การพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม ทั้งหมด   26  โครงการ  จ านวนเงิน 
2,780,000.-บาท  ได้ด าเนินการไปท้ังสิ้น  16  โครงการ  จ านวนเงิน  1,655,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  61.54
ของโครงการพัฒนาด้านสังคม  ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
2. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. มีการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล 
5. มีการส่งเสริม  ดูแล  สุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาล 
7. มีการปูองกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 
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4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 15  โครงการ  
จ านวนเงิน  19,55,000.- บาท ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  3  โครงการ  จ านวนเงิน  150,000.-บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 20   ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนา  ได้ดังนี้ 

1. มีการสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. มีการสร้างเครือข่ายดูแล เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ทั้งหมด 29 โครงการ   จ านวนเงิน  
26,626,000.-บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  16 โครงการ  จ านวนเงิน  888,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ  55.17
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
2. มีการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 
 
6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
          โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ทั้งหมด  17 โครงการ  จ านวนเงิน  1,650,000.- บาท 

ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  6  โครงการ  จ านวนเงิน  1,170,000 .-บาท  คิดเป็นร้อยละ 35.29  ของจ านวน
โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
4. มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 
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7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
          โครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารทั้งหมด 56  โครงการ  จ านวนเงิน 

16,886,00.-บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  24  โครงการ  จ านวนเงิน  4,373,700.-บาท คิดเป็นร้อยละ 42.86  
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. มีการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. มีการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
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 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) โดยการลงพ้ืนที่จาการลงพ้ืนที่ประชาคมจัดท า

แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา    มีปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมชุมชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พยายามเสนอโครงการของตนให้
บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาไว้ก่อนโดยหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้กับทางเทศบาลภายหลัง  อีกทั้งโครงการที่
น าเสนอบางโครงการยังมีความซับซ้อนกัน และเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ จ าท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามความต้องการที่เสนอมา    จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท าให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนา ดังนี้  โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชาคม ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือใน การเสนอโครงการ/กิจกรรม มีผู้ร่วมประชาคมน้อย ผู้น ายึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักไม่
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือบางชุมชนประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดย
ยึดผู้น าว่าอย่างไรก็เห็นด้วยแล้วแต่ผู้น า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  และการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

 
2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา 

เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด  โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่าย
ประจ า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก
จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ 
ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด 

 
3. ปัญหาการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว 
รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณ
ที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาลต าบลป่าซาง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการต้องชะลอ
การด าเนินการหรือยกเลิกการด าเนินการไป เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
จากปัญหาเกี่ยวกับการท าแผนพัฒนาและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้น  สามารถที่จะแก้ไข

ปัญหาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการคัดสรรโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีให้มีจ านวนโครงการลดน้อยลง 
เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการได้จริง รวมทั้งบรรจุโครงการที่คาดว่า
สามารถหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอ่ืน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้เพียง
เท่านั้น  ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินการได้จริง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ
บรรจุโครงการใดๆ ก็ตามต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหาร  นโยบายของรัฐบาล
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล และประโยชน์สุขที่จะได้รับของประชาชนเป็นส าคัญ  และหากเมื่อด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปีไปสักระยะ  หากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปีงบประมาณนั้น  ยังมีโครงการ
พัฒนาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่จ านวนมาก  ก็ให้ด าเนินการปรับ แก้ไขแผนพัฒนาสามปี  โดยให้
ยกเลิกโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาจ านวนโครงการ
พัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาได้ 

ส่วนปัญหาเรื่องการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานประสบ 
เทศบาลต าบลป่าซางได้แก้ไขปัญหาโดยการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อีกครั้ง โดยเลือกด าเนินการโครงการพัฒนาที่
มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมในล าดับต้น ๆ                 
มาด าเนินการก่อน ส่วนโครงการพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ยกไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 



ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง   (VISION) 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลป่าซาง  ได้จัดท าข้ึนโดยคณะผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง  และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าซางร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน   
จุดแข็ง  โอกาสและข้อจ ากัดของเทศบาล  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
 
 “ เทศบาลต าบลป่าซาง  มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ” 
 
 
 พันธกิจของเทศบาลต าบลป่าซาง (MISSION)  
 จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวของเทศบาลต าบลป่าซาง คือทิศทางหรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตของเทศบาล
ต าบลป่าซาง  ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา โดยมีภารกิจหลักที่ต้องกระท า  ได้แก่ 
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ       

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรม 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่       

สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561)                                                                   24 
 

 
เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลต าบลป่าซาง ที่จะต้องด าเนินการ ได้น ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) หรือสิ่งที่เทศบาลจะต้องด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายข้างหน้า 
ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน   
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

 2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกาย และสุขภาพจิต                  
สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความมั่นคง

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
          1.1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า  รางระบายน้ า 
 1.2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
 1.3 การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
 1.4 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
           1.5 การจัดท าและวางระบบผังเมือง 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม   เกษตรกร 
 2.2  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
 2.3  การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน ด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2.4  การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 2.5  การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
3.1  การป้องกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.2  การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
3.4  การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 
3.5  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.2  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4  การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5  การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
 5.1  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

  5.2  การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
  5.3  การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
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6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

6.1  การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
              6.2  การป้องกันและควบคุมโรค 

6.3  การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
6.4  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 
6.5  การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 

 
7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

7.1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
7.3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
7.4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
7.5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา  
และบญัชปีระสานโครงการพัฒนา 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  8 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน  -เพื่อต้องการทราบปญัหา ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้ที่ แกไ้ขปญัหาเบือ้งต้น ส านักปลัด
พร้อมทั้งใหค้ าปรึกษา จ านวน 14 ชุมชน (50,000)     เข้าร่วมโครงการ ใหแ้กป่ระชาชน

ค าแนะน าแก่ประชาชน 
และอ านวยความสะดวกให้
กับประชาชนในพื้นที่

2 โครงการแผ่นดินธรรม เพื่อสร้างความสามัคคี และ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมจีิตส านึก ส านักปลัด
แผ่นดินทอง ความเจริญรุ่งเรืองใหก้ับชุมชน เทศบาล/ผู้น าชุมชน (50,000)     โครงการ ในการสร้างชุมชนให้

พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมด้าน น่าอยูแ่ละเปน็ระเบยีบ

ความมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ เรียบร้อย

ใหเ้กิดแก่ชาวปา่ซาง

3 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จัดนิทรรศการผลการด าเนินงานของ 20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เทศบาลฯ ได้เผยแพร่ ส านักปลัด
ของเทศบาล เทศบาลในปทีี่ผ่านมาและเข้าร่วม (20,000)     โครงการ ผลการด าเนินงานใน

พธิถีวายราชสักการะพร้อมเข้าร่วม รอบปทีี่ผ่านมาให้

รับฟงัการบรรยาย จ านวน 25 คน บคุคลภายนอกได้รับรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

4 โครงการวนัเทศบาล  เพื่อสร้างจิตส านึกและธ ารงไว้ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 50,000      50,000      50,000      จ านวนคณะ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด
ซ่ึงประเพณีอันดีงาม เจ้าหน้าที่เทศบาล จ านวน 200 คน (50,000)     ผู้บริหาร สมาชิก- สภาและพนักงาน

สภา พนักงาน เจ้าหน้าที่มจีิตส านึก

เจ้าหน้าที่ ผู้เข้า และเข้าใจบทบาท

ร่วมโครงการ หน้าที่ของตนเอง

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใหไ้ด้เปน็ข้อมูลพื้นฐาน ครัวเรือนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 80,000      80,000      80,000      จ านวนครัวเรือน มขี้อมลูพื้นฐานในการ กองสวสัดิการฯ
เทศบาล ที่ถูกต้อง ทนัสมัย และ 3,829 ครัวเรือน (30,000)     ทั้งหมดในเขต วางแผนแกไ้ขปญัหา

น ามาเปน็ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการพฒันา ประชาชน ทั้งหมด

3,829 ครัวเรือน 

6 โครงการจัดท าแผนชุมชน/ เพื่อเปน็การจัดเตรียมโครงการ  -ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 10 60,000      60,000      60,000      จ านวนโครงการ มกีารทบทวนแผน กองวชิาการฯ
แผนพฒันาสามปเีทศบาล ด้านการพฒันาด้านต่างๆ ให้ หมู่บา้นเข้าร่วมโครงการ (60,000)     ที่ได้รับการบรรจุ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุใน  -จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ไว้ในแผนพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ี

เอกสารงบประมาณประจ าปี  -จัดท าร่างแผนพฒันาสามป ี สามปเีทศบาลฯ ประชาชนมคีวามรู้

และน าไปปฏบิติัได้ทนัที เกีย่วกบัการจัดท า

เมื่อได้รับงบประมาณจาก แผนชุมชนและ

ส่วนกลาง/หน่วยงานที่ แผนพัฒนาเทศบาล

เกี่ยวข้อง มากยิง่ขึน้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

7 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อสนับสนุนที่ท าการ ที่ท าการปกครอง อ.ปา่ซาง  โครงการที่ เพื่อส่งเสริมและ

อ.ปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง  -โครงการจัดงานรัฐพธิี 10,000      -           -           ขอรับเงินอดุหนุน สนับสนุนความ ส านักปลัด
(7,000)       จ านวน เข้มแข็งของชุมชน

 -โครงการประเพณีสงกรานต์ อ.ปา่ซาง 50,000      -           -           6 โครงการ กองการศึกษา
(40,000)     

 -โครงการสนับสนุน"งานพระนางจามเทวี 30,000      -           -           
 และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพนู" (30,000)     กองการศึกษา

 -โครงการสนับสนุนงานเทศกาลล าไย 12,000      -           -           กองการศึกษา
(12,000)     

 -โครงการสนันสนุน"งานประเพณีสรงน้ า 10,000      -           -           
พระบรมธาตุหริภญุชัย" (10,000)     กองการศึกษา

 -โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการซ้ือ 25,000      -           -           ส านักปลัด
หรือการจ้างของ อปท. (40,000)      

8 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปา่ซาง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาด  -โครงการด าเนินกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณ 10,000      -           -           โครงการที่ขอรับ เพื่อส่งเสริมและ ส านักปลัด
จังหวดัล าพนู อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู ประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประสบภยั (10,000)     เงินอดุหนุน สนับสนุนความ

สาธารณภยั,ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จ านวน 1 โครงการ เข้มแข็งของชุมชน

ของกิ่งกาชาดอ าเภอปา่ซาง จังหวัดล าพนู

งบประมาณและที่ผ่านมา
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9 อุดหนุนส านักงานทอ้งถิ่น เพื่อสนับสนุนส านักงาน ส านักงานทอ้งถิ่น จ.ล าพนู โครงการที่ขอรับ เพื่อส่งเสริมและ ส านักปลัด
จ.ล าพนู ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู  -โครงการศูนย์ประสานงานของ อปท. 25,000      25,000      25,000      เงินอดุหนุน สนับสนุนความ

จ.ล าพนู (32,000)     จ านวน เข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการ

10 โครงการแถลงผลการ เพื่อแถลงผลการปฏบิติังานให้  -ส่ือมวลชนในจังหวดัล าพนู 60,000      -           -           จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองวชิาการฯ
ด าเนินงานเทศบาล ประชาชนได้รับทราบตลอดจน จ านวน 30 แหง่ โครงการ มคีวามเข้าใจในการ

ต าบลปา่ซาง เกิดความเข้าใจและเกิด  -ประชาชนในเขตเทศบาล  ปฏบิติังานของ

เจตคติที่ดีแก่เทศบาลและ จ านวน 200 คน เทศบาลฯ และร่วมกนั

 ร่วมกันหาแนวทางการพฒันา หาแนวทางการ

เทศบาลฯ พัฒนาเทศบาล

11 โครงการจัดท ารายงานกิจการ เพื่อจัดท าวารสารเทศบาล หน่วยราชการและประชาชนที่ได้รับ 60,000      60,000      60,000      จ านวนหน่วยงาน หน่วยราชการและ กองวชิาการฯ
ประจ าปขีองเทศบาล ประจ าป ีในการเผยแพร่ การเผยแพร่รายงานกิจกรรมประจ าปี (20,000)     ราชการและ ประชาชนได้รับรู้

การด าเนินงานของเทศบาล ประชาชนที่ได้รับ ข้อมลูเกีย่วกบัการ

สร้างความโปร่งใสในการ การเผยแพร่ ด าเนินงานประจ าปี

บริหารงานตามหลัก รายงานกจิการ ของเทศบาล

ธรรมาภบิาล ประจ าปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุง  -หน่วยราชการและประชาชนที่ได้รับ 40,000      40,000      40,000      จ านวนหน่วยงาน ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร กองวชิาการฯ
ข่าวสารทางราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ราชการและ ทางราชการเปน็ระบบ

เทศบาลต าบลปา่ซาง ข้อมูลข่าวสารางราชการ  -อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ พรบ. ประชาชนที่ได้รับ ตามมาตรฐานการ

พ.ศ.2540 และการบริหารงาน ข้อมูลข่าวสารแก่บคุลากรและประชาชน การเผยแพร่ บริหารจัดการที่ดี

อย่างโปร่งใสตามหลัก ข้อมลูข่าวสารการ

ธรรมมาภบิาล ด าเนินงานของ

เทศบาล

13 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย เพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมคีวามรู้ความ ส านักปลัด
ประเมินผลฯ องค์กร (20,000)     ที่มคีวามรู้ ความ เข้าใจในการด าเนินงาน

เข้าใจในการ ของเทศบาล

ด าเนินงานของ

เทศบาล

14 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการ 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม บคุลากรมคีวามรู้ กองวชิาการฯ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเทศบาล พฒันาทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และ โครงการ ความเข้าใจในการ

ต าบลปา่ซาง ใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน ปฏบิติัหน้าที่

ในการก าหนดแนวทาง
การพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

15 การปอ้งกันการทจุริต เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลปา่ซาง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 30,000      30,000      30,000      จ านวนคณะ เทศบาลมกีารบริหาร กองวชิาการฯ
ขององค์กรปกครองส่วน บริหารงานด้วยความโปร่งใส ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ผู้บริหาร สมาชิก งานด้วยความโปร่งใส

ทอ้งถิ่น และมีความเข้มแข็งในการ 10 หมู่บา้น สภา พนักงาน เปน็พื้นที่ปลอด

บริหารราชการ มีการบริหาร และประชาชน การทุจริต

ใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหาร ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดการบา้นเมืองที่ดีใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ บคุลากรของเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนบคุลากร บคุลากรมศัีกยภาพ ส านักปลัด
คุณธรรม จริยธรรม และ บคุลากรในองค์การ (110,000)   ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏบิติัหน้าที่

เพิ่มประสิทธภิาพ พนักงาน มากยิง่ขึน้

ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง  -บคุลากรสามารถ

พัฒนาตนเอง มรีะเบยีบ

วินัย มคุีณธรรม 

จริยธรรม ในการ

ปฏบิติัหน้าที่มากยิง่ขึน้

2 โครงการสร้างขวญัและก าลังใจ เพื่อใหค้ณะกรรมการก าหนด จัดประชุมคณะกรรมการก าหนด 30,000      30,000      30,000      จ านวนบคุลากร ได้ราคากลางที่ถูกต้อง กองช่าง
ในการปฏบิติังาน ราคากลางที่ได้รับแต่งต้ัง ราคากลางของโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เปน็ธรรมแกผู้่รับจ้าง

ด าเนินงานตามแนวทางตาม และผู้ว่าจ้าง

มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม
2555

3 โครงการการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บคุลากรของเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนบคุลากร บคุลากรในองค์กร ส านักปลัด
ในองค์กร ใหเ้กิดกระบวนการจัดการ ที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงความส าคัญ

ความรู้อย่างมีประสิทธภิาพ และใช้การจัดการ

ประสิทธผล ความรู้เปน็เคร่ืองมอื

ในการพัฒนาองค์กร

อย่างเปน็รูปธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.3  แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือ เครือ่งใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏบิตัิงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ไม่ต ากวา่ 120 7,000        -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร ส านักปลัด
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ บาร์ ปริมาณน้ าไม่ต่ ากวา่ 6 ลิตร/นาที เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

ประชาชน  -คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000      -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด/
จ านวน 2 ชุด ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองวชิาการฯ
 -เคร่ืองปรับอากาศ จ านน 9 เคร่ือง 138,000     -  - ส านักปลัด/

กองสวสัดิการฯ
กองวชิาการฯ/
กองการศึกษา

 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก จ านวน 5 21,500      -  - ส านักปลัด/
เคร่ือง กองสวสัดิการฯ/

กองช่าง 
กองคลัง 

 -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 15,200      -  - ส านักปลัด/
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง กองสวสัดิการฯ
 -เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 3 เคร่ือง 135,000     -  - ส านักปลัด/

กองการศึกษา
 -รถขยะแบบอัดทา้ย หกล้อ 2,300,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน
 -เคร่ืองย่อยกิ่งไม้แบบติดเคร่ืองยนต์ 38,000      -  - กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 30,000      -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ ส านักงาน จ านวน 1 ชุด เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

(ต่อ) ประชาชน  -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/LED 7,300        -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ

 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 33,000      -  - กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 23,000      -  - กองวชิาการฯ
จ านวน 1 ชุด
 -โทรทศัน์ LED ขนาด 55 นิ้ว 46,000      -  - กองวชิาการฯ
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองผสมคอนกรีต ประกอบด้วย 45,000      -  - กองช่าง
ตัวเคร่ืองและมอเตอร์ไฟฟา้
 - ไม้สต๊าฟ 3 เมตร 2 อัน 7,000        -  - กองช่าง
 - เคร่ืองตัดหญ้า 4 เคร่ือง 38,000      -  - กองช่าง/

กองสาธารณสุขฯ
 -เล่ือยตัดต้นไม้ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000     กองช่าง
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 32,000      -  - กองสวสัดิการฯ/
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ กองคลัง
18.50 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง
 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 AV 31,000     กองคลัง/กองช่าง
จ านวน 10 เคร่ือง กองวชิาการฯ/

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -พดัลมติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว  10,800      -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองการศึกษา
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ จ านวน 9 ตัว เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ (ศูนย์เด็ก ฯ 1)
(ต่อ) ประชาชน  -พดัลมโคจร  16 นิ้ว จ านวน 3 ตัว 3,300        -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองการศึกษา

 -พดัลมต้ังพื้น 16 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 3,600        -  - ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองการศึกษา
 -กล้อง วดีีโอ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000      -  - กองการศึกษา
 -ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 10,000      -  - กองการศึกษา
 -แอมปข์ยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      -  - กองการศึกษา
 -เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 1 กิโลวตัต์ 30,000       -  - ส านักปลัด
 -เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น 4,500        -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 296,000     -  - กองการศึกษา
จ านวน 8 ตัว  
 -ติดต้ังม่านปรับแสง จ านวน 10 บาน 10,000      -  - กองการศึกษา
 -กล้องวงจรปดิ จ านวน 8 ตัว พร้อม 70,000      -  - กองการศึกษา
อุปกรณ์
 -กล้องวงจรปดิ จ านวน 4 ตัว พร้อม 29,000      -  - กองการศึกษา
อุปกรณ์
 -ติดต้ังมุงลวด 45,000      -  - กองการศึกษา

(ศูนย์เด็กฯ 2)
 -เบาะวิง่/คลาน ขนาด 1.20X1.50 ม. 14,400      -  - กองการศึกษา
 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,000        -  - กองช่าง
 -ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 12,500      -  - กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -รถเกษตรกรรม บรรทกุขยะ 4 ล้อ 400,000    - - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ แบบด้ัม เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

(ต่อ) ประชาชน  - เคร่ืองพน่ยา 2 เคร่ือง 26,000     -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองช่าง/
ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ

 -รถอีแต๋น จ านวน 1 คัน 400,000     -  - กองสาธารณสุขฯ
 -ถังกรองน้ า  จ านวน 1 ถัง 50,000      -  - กองช่าง

2 ปรับภมูิทศัน์โดยรอบอาคาร เพื่อใหภ้มูิทศัน์โดยรอบ ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนที่ได้รับการ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบล น่าอยู่และสะดวกแก่การ ผู้รับบริการ บริการที่สะดวกรวดเร็ว

ปา่ซาง บริการประชาชน

3 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ปรับปรุงอาคารส านักงาน และศูนย์ 100,000    -           -           จ านวนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
อาคารส านักงานเทศบาล สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ พฒันาเด็กเล็ก (200,000)   พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหง่/

ต าบลปา่ซาง/อาคารศูนย์ และสะดวกบริการ  -ปรับภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลฯ อาคารศูนย์แสดงสินค้า

พฒันาเด็กเล็กเทศบาล/ ประชาชน จ านวน 2 แหง่ หตักรรมฯ ได้รับการ

อาคารศูนย์แสดงสินค้า  -อาคารศูนย์แสดงสินค้าหตักรรมฯ ปรับปรุง เพื่อใหก้าร

หตักรรมฯ ปฏบิติังานเปน็ไป

4 ก่อสร้างร้ัวอาคารศูนย์พฒันา เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ก่อสร้างร้ัวบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000    -           -           จ านวนร้ัว บริเวณอาคารส านักงาน กองช่าง
เด็กเล็ก แหง่ที่ 2 สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ เทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 1 แหง่ -           -           ศูนย์พัฒนา มคีวามปลอดภยั

และสะดวกบริการ เด็กเล็กเทศบาลฯ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

5 ก่อสร้างร้ัวอาคารส านักงาน เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ก่อสร้างร้ัวบริเวณส านักงานเทศบาล 950,000    950,000    950,000    จ านวนร้ัวอาคาร บริเวณอาคารส านักงาน กองช่าง

เทศบาล สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ ต าบลปา่ซาง จ านวน 1 แหง่ ส านักงาน มคีวามปลอดภยั

และสะดวกบริการ เทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน
6 ปรับปรุงและพฒันาสถานที่ เพื่อปรับปรุงและพฒันา ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนมาติดต่อ ทุกกอง

ปฏบิติังาน สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ ผู้รับบริการ ราชการ ได้รับการ

และสะดวกบริการประชาชน บริการที่สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.4  แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 ปรับปรุงและพฒันางานแผนที่ เพื่อปรับปรุงระบบงาน  -อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี 70,000     70,000     70,000     จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถน าข้อมลูระบบ กองคลัง
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษแีละทะเบยีน และทะเบยีนทรัพย์สิน (20,000)     รับการอบรม สารสนเทศมาใช้ใน (งานภาษ)ี
LTAX3000 และ LTAX GIS ทรัพย์สิน   -ออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับ การพัฒนาเทศบาล

ผู้น าชุมชน และพัฒนารายได้

 -ปรับปรุงและพฒันาข้อมูลแผนที่ ในการจัดเกบ็ภาษี

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน โปรแกรม อย่างทั่วถึง

LTAX3000 และ LTAX GIS
 -ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ของงาน
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสรมิมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเปน็การแสดงออกถึง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั เทศบาล/นักเรียนและประชาชน (30,000)     โครงการ จ านวน 450 คน 

พระมหากษตัริย์และสร้าง ในเขตเทศบาล จ านวน 450 คน ได้แสดงออกถึง

ความสามัคคีในหมู่คณะ ความจงรักภกัดีและ

มคีวามสามคัคี

ในหมูค่ณะ

2 เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก เพื่อส่งเสริมใหม้ีการปกครอง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 600,000    600,000    600,000    จ านวนผู้บริหาร จัดการเลือกต้ังเปน็ไป ส านักปลัด
สภาเทศบาล/เลือกต้ังซ่อม ตามระบอบประชาธปิไตย (100,000)   และสามาชิก ตามระเบยีบฯ กฎหมาย

สภาเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.6  แนวทางการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ อปพร.ในสังกัด  จ านวน 140 คน 100,000    100,000    100,000    จ านวน อปพร. อปพร.มศัีกยภาพในการ ส านักปลัด
ศักยภาพงานปอ้งกันบรรเทา ปฏบิติังานของ อปพร. (20,000)     ที่เข้าร่วมโครงการ ปฏบิติัหน้าที่

สาธารณภยัใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดภยัพบิติัต่างๆ
และอปพร. ในอนาคต

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพื่อลดอัตราเส่ียงการเกิด ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด
ระงับอัคคีภยัในชุมชน อัคคีภยัที่อาจจะเกิดขึ้นใน (20,000)     ที่เข้าร่วมโครงการ ปลอดภยัในชีวิตและ

พื้นที่ ทรัพย์สิน

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่งานปอ้งกัน และพนักงาน 50,000     50,000     50,000     จ านวนบคุลากร เจ้าหน้าที่มศัีกยภาพ ส านักปลัด
แผนปอ้งกันบรรเทา เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ เทศบาล จ านวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏบิติัหน้าที่

สาธารณภยัต่างๆ ประชาชนจากสาธารณภยั

4 โครงการปอ้งกันและช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปญัหาความ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับ 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ประชาชนจากเหตุภยัพบิติั เดือดร้อนจากภยัพบิติัของ ความเดือนร้อนจากเหตุภยัพบิติักรณี (1,024,070)  ในเขตที่ได้รับ ช่วยเหลือและบรรเทา

กรณีฉุกเฉิน ประชาชนในทอ้งถิ่น ฉุกเฉิน ความช่วยเหลือ ความเดือดร้อน

จากภยัพิบติัฯ ทุกครัวเรือน ที่ประสบ

ภยัพิบติัต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

5 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือทาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน กองวชิาการฯ
กฎหมายและเผยแพร่ความรู้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า (20,000)     โครงการ 70 คน มคีวามรู้

ทางกฎหมายสิทธมินุษยชน พนักงานจ้าง  ก านันผู้ใหญ่บา้น ตลอดจนสามารถน า

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ และประชาชนในเขตเทศบาล ความรู้ ไปเผยแพร่ 

ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลปา่ซาง  จ านวน 70  คน แนะน า ใหค้ าปรึกษา

ในการช่วยเหลือทาง

กฎหมายแกป่ระชาชน

ในท้องถิน่

6 จัดหาครุภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหง้านปอ้งกันและ  -สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ์ 30,000       -  - จ านวนวัสดุ งานปอ้งกนัฯ ส านักปลัด
ในการปอ้งกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภยัและ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ มคีรุภณัฑ์ อปุกรณ์

สาธารณภยัและรักษาความ รักษาความสงบเรียบร้อย ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ที่จัดซ้ือเพื่อใช้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

สงบเรียบร้อยในชุมชน มีประสิทธภิาพ จ านวน 3 เส้น ในการปฏบิติังาน และประชาชนในเขต

 -ข้อแยก 3 ทาง รถดับเพลิง 10,000       -  - และจ านวน เทศบาลมคีวาม

 -เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครืองบยต์ 15,000      -  - ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภยัในชีวิต

เบนซินขนาด 5 แรงม้า ความดูแลในด้าน ทรัพย์สิน

  -ติดต้ังระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ 15,000      -  - การรักษาความ

รถน้ า ทะเบยีน ลพ 80-6098 ปลอดภยัในชีวิต

 -ไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 60,000      -  - ทรัพย์สิน

 -กระจกโค้งมน จ านวน 20 อัน 70,000      -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที ่7   -   หน้า  121     



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

7 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เขตพื้นที่ชุมชน 14 ชุมชน 400,000    400,000    400,000    จ านวนชุมชน ประชาชน ทุกครัวเรือน ส านักปลัด
เขตชุมชนเทศบาล และความปลอดภยัในชีวติ และจ านวนกล้อง มคีวามปลอดภยัในชีวิต

ทรัพย์สิน CCTV ที่ติดต้ัง และทรัพย์สิน

8 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปา่ซาง 170,000    170,000    170,000    จ านวนกล้อง พื้นที่บริเวณส านักงาน ส านักปลัด
บริเวณอาคารส านักงาน และความปลอดภยัในชีวติ วงจรปดิ CCTV เทศบาลมคีวาม

เทศบาล ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อใหชุ้มชนในพื้นที่เส่ียง  -ประชาชนในชุมชนพื้นที่เส่ียงภยัพบิติั  50,000      50,000      50,000      ประชาชนในเขต ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัด
ชุมชนด้านการปอ้งกันและ ภยัพบิติั มีความสามารถ  -จัดกิจกรรมอบรม จ านวน 1 รุ่น พื้นที่เส่ียงภยัพิบติั เส่ียงภยัมคีวามเข้มแข็ง

บรรเทาสาธารณภยั  ในการบริหารจัดการ จ านวน 2 วนั สามารถช่วยเหลือ

สาธารณภยัและสามารถ ตนเองได้อย่างรวดเร็ว

ปอ้งกันและลดความสูญเสีย และมปีระสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

10 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อปอ้งกันและลดอัตรา นักเรียนและประชาชน ในเขตพื้นที่ 20,000     20,000     20,000     จ านวนนักเรียน นักเรียนและประชาชน ส านักปลัด
การปอ้งกันสาธารณภยัและ เหตุสาธารณภยัต่างๆ ที่อาจ เทศบาล และประชาชน มคีวามปลอดภยัในชีวิต

ปอ้งกันภยัแก่สถานศึกษา เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ และทรัพย์สิน

และประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที ่7   -   หน้า  122     



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1  แนวทางการพฒันาการปรับปรุงและพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 32 17,991,000     29 20,574,380     23 8,354,000       84 46,919,380     

ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้้า 

1.2  แนวทางการพฒันาการปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์ 24 8,645,000       10 3,690,000       14 4,125,000       48 16,460,000     

1.3  แนวทางการพฒันาการปรับปรุง พฒันาและจดัหาแหล่งน้้า 2 3,500,000       2 900,000         4 1,560,000       8 5,960,000       

1.4  แนวทางการพฒันาการปรับปรุง และพฒันาการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 0 -                4 1,940,000       2 340,000         6 2,280,000       

ทีส่าธารณะในท้องถิ่น

1.5  แนวทางการพฒันาการจดัท้าและวางระบบผังเมือง 2 525,000         2 800,000         2 800,000         6 2,125,000       

รวม 60 30,661,000    47 27,904,380    45 15,179,000    152 73,744,380    

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559  ถึง  2561)

เทศบาลต าบลป่าซาง

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 125        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

2.1  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพฝีมือแรงงาน 1 200,000         0 -                0 -                1 200,000         

แกก่ลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร

2.2  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาอาชีพและอตุสาหกรรม 1 300,000         1 300,000         1 300,000         3 900,000         

ในครัวเรือนแกป่ระชาชน

2.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาปัจจยัเกื้อหนุน 2 80,000           2 80,000           2 80,000           6 240,000         

 ด้านเศรษฐกจิในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2.4  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว 4 171,000         3 111,000         3 111,000         10 393,000         

2.5  แนวทางการพฒันาการสร้างและพฒันาเครือขา่ยการตลาดกลาง 1 1,000,000       1 1,000,000       1 1,000,000       3 3,000,000       

และศูนยจ์้าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น

รวม 9 1,751,000      7 1,491,000      7 1,491,000      23 4,733,000      

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 126        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วฒันธรรมและคุณภาพชีวติ

3.1  แนวทางการพฒันาด้านการป้องกนัและรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพติด 5 213,600         5 213,600         5 213,600         15 640,800         

3.2  แนวทางการพฒันาด้านการสืบสาน อนุรักษ์และฟืน้ฟ ู 9 873,000         8 773,000         8 773,000         25 2,419,000       

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา 2 310,000         2 310,000         2 310,000         6 930,000         

และอนุรักษ์ฟืน้ฟ ูบูรณะสถานทีส้่าคัญในเขตเทศบาล

3.4  แนวทางการพฒันาด้านการพฒันาสังคมและสวัสดิการชุมชนอยา่งยั่งยนื 5 20,344,800     5 22,072,800     5 23,800,800     15 66,218,400     

3.5  แนวทางการพฒันาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 4 153,000         4 153,000         4 153,000         12 459,000         

แกป่ระชาชนในท้องถิ่น

รวม 25 21,894,400    24      23,522,400    24      25,250,400    73      70,667,200    

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 127        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1  แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 3 5,720,000       3 5,720,000       3 5,720,000       9 17,160,000     

4.2  แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธภิาพ 4 135,000         4 115,000         4 115,000         12 365,000         

4.3  แนวทางการพฒันาด้านการอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 120,000         2 120,000         2 120,000         6 360,000         

4.4  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างองค์ความรู้ และจิตส้านึก 0 -                1 150,000         0 -                1 150,000         

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.5  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวงั 1 30,000           1 300,000         1 30,000           3 360,000         

และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 10 6,005,000      11      6,405,000      10      5,985,000      31      18,395,000    

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 128        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา

5.1  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาการจดัการศึกษา 8 2,981,200       8 2,981,200       7 2,881,200       23 8,843,600       

ในท้องถิ่นอยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค

5.2  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรปรับปรุง 8 290,600         8 290,600         8 290,600         24 871,800         

และพฒันาสถานศึกษาในท้องถิ่น

5.3  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา 7 1,380,000       7 4,880,000       6 4,680,000       20 10,940,000     

และนันทนาการในท้องถิ่น

5.4  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 6 185,000         6 185,000         6 185,000         18 555,000         

ผู้พกิาร และผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล

รวม 29 4,836,800      29 8,336,800      27 8,036,800      85 21,210,400    

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 129        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข

6.1  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 2 60,000           2 60,000           2 60,000           6 180,000         

6.2  แนวทางการพฒันาด้านการปอ้งกันและควบคุมโรค 2 200,000         2 200,000         2 200,000         6 600,000         

6.3  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างเสริมและพฒันาการแพทยแ์ผนไทย 0 -                0 -                0 -                0 -                

และสมุนไพรท้องถิ่น

6.4  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข 1 150,000         1 150,000         1 150,000         3 450,000         

6.5  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริม พฒันาระบบสาธารณสุข 3 890,000         3 890,000         3 890,000         9 2,670,000       

และระบบบริการสาธารณสุข

รวม 8 1,300,000      8 1,300,000      8 1,300,000      24 3,900,000      

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 130        



ยทุธศาสตร์

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

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร

7.1  แนวทางการพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กร 15 742,000         14 595,000         14 595,000         43 1,932,000       

ตามหลักธรรมาภิบาล

7.2  แนวทางการพฒันาและเพิม่ศักยภาพบุคลากรในองค์กร 3 130,000         3 130,000         3 130,000         9 390,000         

7.3  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 6 6,000,100       3 1,150,000       3 1,150,000       12 8,300,100       

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสถานทีป่ฏิบัติงาน

7.4  แนวทางการปรับปรุงและพฒันารายได้ของท้องถิ่น 1 70,000           1 70,000           1 70,000           3 210,000         

7.5  แนวทางการพฒันาประชาธิปไตยและส่งเสริมมีส่วนร่วม 2 630,000         2 630,000         2 630,000         6 1,890,000       

ของประชาชนในท้องถิ่น

7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย 10 1,130,000       10 1,060,000       10 1,060,000       30 3,250,000       

และทรัพยสิ์นของประชาชน

รวม 37 8,702,100      33 3,635,000      33 3,635,000      103 15,972,100    

รวมทัง้สิ้น 178    75,150,300    159    72,594,580    154    60,877,200    491    208,622,080  

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี
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ส่วนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามประเมินผล 

 “กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล” จุดเริ่มต้นของระบบการ ติดตามเริ่มจากการได้รับ
ทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินงาน
โดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring) และการติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบ
ติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไป
จนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผล มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด   อย่างไร
ก็ดีระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการ ติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ 
หากแต่แผนไม่เอ้ือ ต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ           
ก็อาจท าให ้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้ 

 

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
   ระบบการจัดท าแผน   ระบบงบประมาณ             ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบการเมือง      ระบบวัฒนธรรม 
 
 
   ปัจจัยน าเข้า(Input)   กระบวนการ(Process)          ผลผลิต(Output)            ผลลัพท์(Outcome)  
   - แผนปฏิบัติการ              - การใช้ทรัพยากร    - ความส าเร็จของการด าเนินงาน - ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
   - งบประมาณ   - การด าเนินงานตามแผน        ตามแผนในเชิงรูปธรรม    ตามแผนเมื่อเปรยีบเทียบกับ 
   - บุคลากร   - การบริหารแผนงาน       วัตถุประสงค/์เป้าหมาย 
   - ทรัพยากรอื่นๆ    
 
    
            
          ระบบติดตาม(Monitoring) 

- Input Monitoring               ระบบประเมินผล(Evaluation) 
- Performance Monitoring  - ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เปา้หมายของแผน 

    - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 



ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559-2561)                                                                   133 
 

      
4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน 
(ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะ
กรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้
การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จ
ของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร

ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

 การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบความกาวหนาในการด าเนินงานตามโครงการตางๆ 
ที่ไดรับงบประมาณและไดบรรจุไวในแผนด าเนินการประจ าป พ.ศ.2555 และในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  จะไดพิจารณาแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหโครงการตางๆ  ใหส าเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยติดตามการด าเนินงานโครงการกิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานพรอมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใชจริงเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม     ถึง   31  ธันวาคม)  
  ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม   ถึง   31  มีนาคม)  
  ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน   ถึง   30  มิถุนายน)  
  ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม ถึง   30 กันยายน)  
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ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ป่าซางได้  ตรวจติดตามโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง  และทุก 3 เดือน จะส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาล โดยให้ประชาชนกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ  กระจายไป
ทุกชุมชน และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

 การประเมินผล (Evaluation)     เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและการ
ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการ เพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ และเปนขอมูลประกอบการจัดท าแผน พัฒนาและตั้ง
งบประมาณในปตอไป โดยมีการประเมินผลเปน 2 ประเภท ไดแก 
 1. การประเมินผลเชิงปริมาณ เปนการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใชงบประมาณในแต
     ละโครงการ โดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที่ไดก าหนดไวในแผนด าเนินการและจ านวน    
     งบประมาณที่ไดใชจายจริง 
 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปนการประเมินผล 
     ความส าเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดก าหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  
ดังนี้ 

  1.  นายต๋าค า     แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล ประธานกรรมการ 
  2.  นายอภิสิทธิ ์   อภินันทสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  3.  นายจ ารัส   ปันอิ่น   สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  4.  นายสมศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  5.  นายจิตต ิ   แปงทอง  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  6.  ท้องถิ่นอ าเภอป่าซาง   ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 

        นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
 8.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

  9.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการและเลขานุการฯ 
                   10.นายสุเทพ      วริัช   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                   11.นางประนอม  พรหมมาแบน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
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 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน              
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้                  
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๐ ๐.๕ ๑ ๒ ๓ กโิลเมตร

๕๐

๔๙

๔๘

๐๐๐๔ ๙๒ ๙๓ ๙๔

  อ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพนู

แผนที่ เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

เหนือ

ตะวนัตก

แม่น ้า       คลอง

สะพาน

ถนนเทศบาล

ทางหลวงแผน่ดนิ 

เขตต าบล

แนวเขตเทศบาลต าบลป่าซาง

เครือ่งหมาย แผนทีเ่ทศบาลต าบลป่าซาง

๔
๔

๒
๐

๐๐
๐

๙๕

๔๗

๔๖

๔๕

๙๕๙๔๙๓๙๒

๕๐

๔๙

๔๘

๔๗

๔๖

๔๕

๔๔

๙๑

๙๑

สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง
ศนูย์หตักรรมเทศบาลต าบลป่าซาง

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารกสิกรไทย

โทรศพัท์ป่าซาง
การไฟฟ้าป่าซาง

วัดป่าซางงาม
ตลาดป่าซาง

สภ.อ.ป่าซาง
ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

วัดป่าซางอินทขิล

ฌาปนสถานป่าซาง

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง

ตลาดแมท่องริว้

ป๊ัมน า้มนั ป.ต.ท.

ป้อมยาม

ตลาดสบทา
ร.ร.วัดบ้านก้อง

วัดบ้านก้อง

วัดหนองผ า

สุสานบ้านหนองผ า

วัดทา่ต้นงิว้

สนามกีฬาปากบอ่ง
สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้

ทางหลวงหมายเลข 1032

ทางหล
วงหมาย

เลข 105
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ส่วนราชการ

ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 
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    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

(2) 
 

(2) 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปไดต้ามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 
 

(3) 
 

(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ    

ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
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   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค (3) 

(3) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวขอ้ง 
              2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลกัไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทางวธิีการประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ประจ าปีได้   
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลป่าซาง 

สภาพทั่วไป 
ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลป่าซาง จัดตั้งเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  อยู่ในเขตพ้ืนที่ของต าบลป่าซางและ

ต าบลปากบ่อง  ครอบคลุมพ้ืนที่  12.168  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ จังหวัดล าพูน ห่างจาก
จังหวัดล าพูน 11 กิโลเมตร อาคารส านักงานเลขที่ 666  ถนนล าพูน – ลี้   หมู่ที่  1 ต าบลป่าซาง 
เปลี่ยนแปลงเขตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2547  มีจ านวนหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน (ส ารวจเมื่อ พ.ศ.
2547) โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
           ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนที่ท าการอ าเภอปากบ่อง(เดิม) ฟากตะวันตก ริมแม่น้ า
ปิงฝั่งใต้ เลียบแม่น้ าปิงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ าปิง ฝั่งใต้และริมแม่น้ ากวงฝั่ง
ใต้ บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร   จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ ไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านสะพานสบทา ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ ากวงฝั่งใต้ และริมแม่น้ าทาฝั่งตะวันตกบรรจบ
กัน ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร 
           ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าทา ฝั่งตะวันตก และปากล าเหมืองน้ าคืน ฝั่งใต้บรรจบกัน ระยะทางประมาณ 5.0 กิโลเมตร  
           ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ตามแนวขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
106    ลี้ – ล าพูน ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าค าฝั่งเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตร 
จากหลักเขตท่ี 5 เลียบริมล าเหมืองค าฝั่งเหนือ และล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมล าเหมืองน้ าใส ฝั่งตะวันออก ตรงที่บรรจบถนนประชาอุทิศ ฟากเหนือ ระยะทาง
ประมาณ 3.9 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี 6 เลียบล าเหมืองน้ าใสฝั่งตะวันตก ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 7 ติดแม่น้ าปิง ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร  จากหลัดเขตที่ 7 เลียบล าน้ าปิงไปตามสภาพ
แม่น้ า จนบรรจบหลักเขตที่ 1 ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร 

 
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบริมน้ า ด้านทิศเหนือมีแม่น้ าปิงไหลผ่านเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออกมีแม่น้ าทาไหลผ่านตลอดแนว ประมาณ 4 กิโลเมตร แนวตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ ากวงไหล
มาบรรจบแม่น้ าทาและแม่น้ าปิง จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ปัจจุบันแม่น้ าทั้ง 3 สายตื้น
เขินและแห้งขอดในฤดูแล้ง จะมีน้ าเฉพาะฤดูฝนเพียงระยะสั้น พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 50 
ส่วนใหญ่อาศัยน้ าบาดาลและบ่อน้ าตื้นเป็นส าคัญ  
 จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ าท าให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายไม่ร้อน
จัดมากและในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศจะเย็นจัดในตอนเช้าและมีหมอก
ลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 14 0 C และสูงสุดประมาณ 390 C ในฤดูร้อน  ในฤดูฝนจะมีน้ าหลาก 
มากฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เนื่องจากฝายช ารุดและมีวัชพืชปกคลุม น้ าจะแห้งขอดในฤดู
ร้อน เกษตรกรจะมีปัญหาการขาดแคลนน้ า   
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หมู่บ้าน/ ชุมชน 
 จ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน  14  ชุมชน  ได้แก่ 
 1) บ้านป่าซาง   หมู่ที่  1  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  4  ชุมชน 
      - ชุมชนป่าซางงาม 
      - ชุมชนอินทขิล 
       - ชุมชนสันนา 
      - ชุมชนพานิช 
 2) บ้านล้อง   หมู่ที่  2  ต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย  2  ชุมชน 
      - ชุมชนบ้านล้อง 
      - ชุมชนดอนนา 
 3) บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ   หมู่ที่  3  ต าบลป่าซาง 
 4) บ้านฉางข้าวน้อยใต้  หมู่ที่  4  ต าบลป่าซาง 
 5) บ้านหนองหอย  หมู่ที่  5  ต าบลป่าซาง 
 6) บ้านสบทา   หมู่ที่  1  ต าบลปากบ่อง 
 7) บ้านท่าต้นงิ้ว   หมู่ที่  2  ต าบลปากบ่อง 
 8) บ้านหนองสะลีก  หมู่ที่  3  ต าบลปากบ่อง 
 9) บ้านหนองผ า   หมู่ที่  4  ต าบลปากบ่อง 
 10) บ้านปากบ่อง  หมู่ที่  5  ต าบลปากบ่อง 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 

 

กองช่าง เทศบาลต าบลป่าซาง 

๐ ๐.๕ ๑ ๒ ๓ กโิลเมตร

๕๐

๔๙

๔๘

๐๐๐๔ ๙๒ ๙๓ ๙๔

  อ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพนู

แผนที่ เขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

เหนือ

ตะวนัตก

แม่น ้า       คลอง

สะพาน

ถนนเทศบาล

ทางหลวงแผน่ดนิ 

เขตต าบล

แนวเขตเทศบาลต าบลป่าซาง

เครือ่งหมาย แผนทีเ่ทศบาลต าบลป่าซาง

๔
๔

๒
๐

๐๐
๐

๙๕

๔๗

๔๖

๔๕

๙๕๙๔๙๓๙๒

๕๐

๔๙

๔๘

๔๗

๔๖

๔๕

๔๔

๙๑

๙๑

สนามกีฬาเทศบาล
ต าบลป่าซาง

เทศบาลต าบลป่าซาง
ศนูย์หตักรรมเทศบาลต าบลป่าซาง

ธนาคารออมสนิ
ธนาคารกสิกรไทย

โทรศพัท์ป่าซาง
การไฟฟ้าป่าซาง

วัดป่าซางงาม
ตลาดป่าซาง

สภ.อ.ป่าซาง
ที่ว่าการอ าเภอป่าซาง

วัดป่าซางอินทขิล

ฌาปนสถานป่าซาง

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลป่าซาง

ตลาดแมท่องริว้

ป๊ัมน า้มนั ป.ต.ท.

ป้อมยาม

ตลาดสบทา
ร.ร.วัดบ้านก้อง

วัดบ้านก้อง

วัดหนองผ า

สุสานบ้านหนองผ า

วัดทา่ต้นงิว้

สนามกีฬาปากบอ่ง
สถานีอนามัยต าบลปากบอ่ง

วัดธรรมสงัเวช

ร.ร. วัดทา่ต้นงิว้

ฝายชลประธาน

วัดบ้านล้อง

วัดหนองหอย
ร.ร.บ้านล้องหนองหอย สุสานบ้านหนองหอย

ร.ร.มธัยมป่าซาง

สุสานบ้านล้อง

สถานีอนามยัป่าซาง

ร.ร.ใบบุญป่าซางที่ท าการไปรษณีย์ป่าซาง

ร.ร.บ้านฉางข้าวน้อย

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ

ห้องสมุดป่าซาง

วัดฉางข้าวน้อยใต้

ป๊มน า้มนั ป.ต.ท.

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

สุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้

ทางหลวงหมายเลข 1032

ทางหล
วงหมาย

เลข 105
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ทา
งห

ลว
งห

มา
ยเ
ลข

 10
6

ส่วนราชการ

ต าบลบ้านแป้น
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลแม่แรง
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

เทศบาลต าบลม่วงน้อย
อ าเภอป่าซาง
จังหวัดล าพูน

องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง
อ าเภอเมือง
จังหวัดล าพูน

อ าเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

แม่น า้กวง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ปิง

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

แม่น า้ทา

วดั

โรงเรยีน

สนามกฬีา

ฌาปณสถานหรอืสสุาน

ร.ร. ป่าซางพิศาล

สุสานบ้านก้อง

สหกรการเกษตรป่าซาง

ธนาคารเอเซีย

ธ.ก.ส.

ตลาดฉางข้าวน้อย

บ.ข.ส.ป่าซาง

บอ่ขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

ต าบลปากบ่อง

ต าบลป่าซาง

บ่อขยะเทศบาลต าบลป่าซาง

บ้านหนองสลีก
หมู่ที่  3

บ้านท่าต้นงิว้
หมู่ที่  2

บ้านหนองผ า
หมู่ที่  4

บ้านก้อง
หมู่ที่  5

บ้านสบทา
หมู่ที่  1

บ้านป่าซาง
หมู่ที่  1

บ้านล้อง,บ้านดอนนา
      หมู่ที่ 2

บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ
หมู่ที่  3

บ้านฉางข้าวน้อยใต้
หมู่ที่  4

บ้านหนองหอย
      หมู่ที่ 5

แม่น า้กวง

ส านกังานเทศบาลต าบลป่าซาง จงัหวดัล าพนู

ไปล าพูน

ไปท่าล่ี-จอมทอง

ไป
ลี ้

ชุมชน

ชมุชนบ้านหนองสลกี

ชมุชนบ้านทา่ต้นงิว้

ชมุชนบ้านหนองผ า

ชมุชนบ้านสบทา

ชมุชนอินทขิล

ชมุชนบ้านดอนนา

ชมุชนบ้านล้อง

ชมุชนบ้านสันนา

ชมุชนป่าซางงาม

ชมุชนพานิชย์

ชมุชนบ้านหนองหอย

ชมุชนบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ

ชมุชนฉางข้าวน้อยใต้

ชุมชนปากบอ่ง
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ประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 

ต าบล/หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) ประชากรรวม    

(คน) ชาย หญิง 

ต าบลป่าซาง 
หมู่ 1 ป่าซาง 
หมู่ 2 บ้านล้อง 
หมู่ 3 ฉางข้าวน้อยเหนือ 
หมู่ 4 ฉางข้าวน้อยใต้ 
หมู่ 5 หนองหอย 
ต าบลปากบ่อง 
หมู่ 1 สบทา 
หมู่ 2 ท่าต้นงิ้ว 
หมู่ 3 หนองสลีก 
หมู่ 4 หนองผ า 
หมู่ 5 ปากบ่อง 
ทะเบียนบ้านกลาง 

 
1,151 
306 
456 
335 
213 

 
653 
175 
134 
251 
266 

 

 
945 
439 
478 
371 
250 

 
629 
161 
149 
312 
338 
19 

 
1,168 
513 
521 
449 
294 

 
732 
185 
183 
332 
404 
18 

 
2,113 
952 
999 
820 
544 

 
1,361 
346 
332 
644 
742 
37 

รวม 3,940 4,091 4,799 8,890 
 
 
 

รายการ ปีปัจจุบัน 

(2558) 

ปีท่ีแล้ว 

(2557) 

2 ปีที่แล้ว 

(2556) 

3 ปีที่แล้ว 

(2555) 
ประชากรชาย (คน) 4,072 4,106 4,134 4,184 
ประชากรหญิง (คน) 4,781 4,807 4,864 4,891 
รวมประชากร (คน) 8,853 8,913 8,998 9,075 
บ้าน (ครัวเรือน) 3,942 3,936 3,890 3,860 

       ที่มา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2558  
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  
 

กลุ่มอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 
ประชากร
รวม ร้อยละ 

0 - 4 140       1.58  152       1.71  292       3.29  
5 - 9 140       1.58  139       1.56  279       3.14  

10 -14 151       1.70  137       1.54  288       3.24  
15 - 19 219       2.47  223       2.51  442       4.98  
20 - 24 303       3.41  263       2.96  566       6.37  
25 - 29 293       3.30  280       3.15  573       6.45  
30 - 34 274       3.08  303       3.41  577       6.50  
35 - 39 296       3.33  318       3.58  614       6.91  
40 - 44 313       3.52  316       3.56  629       7.08  
45 - 49 343       3.86  367       4.13  710       7.99  
50 - 54 361       4.06  470       5.29  831       9.35  
55 - 59 384       4.32  507       5.71  891     10.03  
60 - 64 282       3.17  422       4.75  704       7.93  
65 - 69 181       2.04  270       3.04  451       5.08  
70 - 74 155       1.74  214       2.41  369       4.15  
75 - 79 99       1.11  178       2.00  277       3.12  

80 ปีขึ้นไป 151       1.70  239       2.69  390       4.39  

 รวม  
  

4,085.00  
     

45.99  
  

4,798.00      54.01  
   

8,883.00  
   

100.00  
 
 
หมายเหตุ  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน กุมภาพันธ์  2558 
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สถิติประชากร ของเทศบาลต าบลป่าซาง 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 

 

 
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน   ลาดยาง  จ านวน 3  สาย ระยะทาง 13.1  กิโลเมตร 
ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  1  สาย  ระยะทาง 0.675  กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 1.250  กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน  1  สาย ระยะทาง 2.000  กิโลเมตร 
ถนนของท้องถิ่น จ านวน 175  สาย 
 สภาพถนน คอนกรีต จ านวน  170  สาย  ระยะทาง 46.698 กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน      3  สาย  ระยะทาง 0.560   กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน     8  สาย  ระยะทาง     8.153   กิโลเมตร 

ประปา 
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดล าพูนตาม

เส้นทางถนนสายล าพูน- ลี้  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      
 - ประปาภูมิภาค  1  แห่ง   
 - ประปาหมู่บ้าน  10  แห่ง  จ านวนถังกรอง  34  แห่ง 
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ไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าซาง 

ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ประกอบด้วยต าบลป่าซางและต าบลปากบ่องทั้ง
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้ง
พ้ืนที่ อัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น  100 %    และยังคงมีความต้องการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ     

แหล่งน้ า 
- บ่อบาดาล  20  แห่ง 
- แม่น้ า  3  แห่ง  ได้แก่  แม่น้ าปิง  แม่น้ ากวง และแม่น้ าทา 
- ฝาย  4  แห่ง  ได้แก่  ฝายสบทา  ฝายอินทขิล และฝายฉางข้าวน้อยเหนือและฝายฉางข้าวน้อยใต้ 
- เหมือง 5 แห่ง ได้แก่ เหมืองศรีไก่ด า บ้านหนอง น้ าคืน อินทขิลและสบทา 

การระบายน้ า 
จ านวนราง/ ท่อระบายน้ า  20  แห่ง  รวมระยะทาง  11.757  กิโลเมตร 
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ า ทั้ง 2 ด้านของถนน  จ านวน    1  สาย  ระยะทาง  2  กิโลเมตร 
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว  จ านวน  20  สาย  ระยะทาง  9.809  กิโลเมตร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการท าความสะอาดราง/ท่อระบายน้ า ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สนามกีฬาท้องถิ่น 3   แห่ง  สวนสาธารณะ  1  แห่ง 
สนามกีฬาเอกชน  -    แห่ง  สวนสุขภาพ  1  แห่ง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ดิน เป็นดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูก 

 น้ า มีแหล่งน้ าไหลผ่าน  3  สาย  แม่น้ าทา ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  แม่น้ ากวง 
   ยาวประมาณ  0.5 กิโลเมตร แม่น้ าปิง ยาวประมาณ  3  กิโลเมตร  ส าหรับแม่น้ าทาจะแห้ง 
    ในฤดูแล้ง ราษฎรมีบ่อน้ าตื้นประจ าบ้านเป็นส่วนมาก มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

      การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยมีการจัดเก็บเอง 
ปริมาณขยะมูลฝอย      4  ตัน/ วัน 
ถังรองรับขยะมูลฝอย      3,000  ใบ 
รถยนต์บรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ          1  คัน 
รถบรรทุกขยะแบบเอนกประสงค์ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์หลา   1  คัน  
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดบรรจุ 4 ลูกบาศก์เมตร   1  คัน  
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย  14  คน 
มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย   23  ไร่        
การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

  (1)  หลังคาเรือน    20   บาท/เดือน 
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      ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบลปี 2557  
  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   230,366  บาท/ปี    รายได้บุคคลเฉลี่ย     78,016  บาท/ปี 
  รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน  170,155  บาท/ปี    รายจา่ยบุคคลเฉลี่ย   57,625  บาท/ปี 
  รายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ  30,000 บาทต่อปี   จ านวน  235  ราย  
  เฉลี่ยคน/ปี 13,095  บาท  

 
ศาสนา วัฒนธรรม 

วัดจ านวน  11  วัด ได้แก่   
1) วัดพานิชสิทธิการาม   ม. 1  ต. ป่าซาง  2) วัดป่าซางงาม  ม. 1  ต. ป่าซาง 
3) วัดอินทขิล   ม. 1  ต. ป่าซาง  4) วัดบ้านล้อง  ม. 2  ต. ป่าซาง 
5) วัดฉางข้าวน้อยเหนือ  ม. 3  ต. ป่าซาง  6) วัดฉางข้าวน้อยใต้ ม. 4  ต. ป่าซาง 
7) วัดหนองหอย  ม. 5  ต.ป่าซาง  8) วัดบ้านก้อง  ม. 1  ต. ปากบ่อง 
9) วัดท่าต้นงิ้ว   ม. 2  ต. ปากบ่อง 10) วัดธรรมสังเวช ม. 3  ต. ปากบ่อง 
11) วัดหนองผ า   ม. 4  ต. ปากบ่อง 

ภาษา   
 ประชากรผสมกลมกลืนกัน ระหว่างไทยยอง ไทยลื้อ และมอญหรือเม็ง ซึ่งยังพูดภาษาดั้งเดิมเป็น
ภาษาล้านนา และยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี ภาษาพูดดั้งเดิม(ท้องถิ่น)  ได้แก่
ภาษาไทยยอง   ภาษาไทยลื้อ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- ประเพณีแข่งเรือวัดบ้านก้อง 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีตานก๋วยสลาก 
- ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
- ประเพณีบูชาเสาอินทขิล 
- ประเพณีสงกรานต์ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มี สถานีต ารวจ  จ านวน   1   แห่ง   คือ สถานีต ารวจภูธรป่าซาง ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
และป้อมยามต ารวจ    จ านวน     2   แห่ง   คือ 
 1.  ป้อมยามป่าซาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
 2.  ป้อมยามสบทา    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลปากบ่อง 
 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนสายหลักท้ังในเขตต าบลป่าซาง และต าบลปากบ่อง  (บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างอ าเภอป่าซาง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน)   และติดตั้งกล้องวงจรปิด  ภายใน
หมู่บ้านล้อง หมู่ที่ 2  ต าบลป่าซาง  จ านวน  8  จุด  (ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้
ลูกหลานกลับคืน) 
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การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1) รถยนต์ดับเพลิง     จ านวน  1 คัน 
 2) เรือยนต์ดับเพลิง     จ านวน  - คัน 
 3) รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จ านวน  - คัน 
 4) รถยนต์บรรทุกน้ า     จ านวน  2 คัน 
 5) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จ านวน  -        เครื่อง 
 6) รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า    จ านวน  - คัน 
 7) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต   จ านวน  1 คัน 
 8) เรือท้องแบนส าหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จ านวน  2 ล า 
 9) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    จ านวน  7 คน 
  - พนักงานส่วนท้องถิ่น  1 คน 
  - ลูกจ้างประจ า   2 คน 
  - ลูกจ้างชั่วคราว   4 คน 
 10) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน          124 คน 
 11) วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ    จ านวน              26 เครื่อง 

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1) รถยนต์ส าหรับกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  จ านวน  2 คัน 
2) วิทยุสื่อสารแบบประจ าที่ (ติดตั้งในรถ)   จ านวน  2 เครื่อง 
3) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ     จ านวน  6 คน 

 
ด้านการเมือง-การบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซาง  ประกอบด้วย 
 (1)  สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
 (2)  นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน   และยังมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอกี 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 
 ทั้งนี้  มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

การบริหารของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซางได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก กอง ฝ่าย และงาน 
โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองและผู้จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ของส านัก/กองนั้นๆ และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝ่ายและงาน ในฝ่ายและงาน จะมีหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง แบ่งส่วนงานออกเป็นทั้งหมด   8   ส่วน    ได้แก่ 
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1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองวิชาการและแผนงาน 
8. สถานธนานุบาล 

จ านวนบุคลากร    ข้อมูล  ณ  วันที่  1 พฤษภาคม  2558 
          ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น     รวมทั้งสิ้น จ านวน  33 คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน  21 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   - คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   รวมทั้งสิ้น จ านวน   4 คน   
 พนักงานจ้างเหมา   รวมทั้งสิ้น จ านวน  58 คน   
 พนักงานสถานธนานุบาล   รวมทั้งสิ้น จ านวน    5 คน   

โครงสร้างรายได้ของเทศบาล 
       ประเภทรายได ้  ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

          

1. รายได้ที่จัดเก็บเอง                           
       
2,850,561.51  

        
3,637,734.83  

      
4,275,161.64  

       
4,767,047.33  

2.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแลว้
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (บาท) 

     
24,989,569.26  

      
26,782,849.35  

    
30,850,264.60  

     
30,946,881.85  

3. เงินอุดหนุนทั่วไป 
      
13,869,027.00  

      
12,733,725.00  

    
14,223,374.00  

     
15,152,753.00  

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      
11,812,290.30  

      
16,826,751.08  

    
18,533,710.72  

     
19,447,758.30  

4. รวมรายได้ทั้งหมด (บาท) 
  
53,521,448.07  

   
59,981,060.26  

 
67,882,510.96  

  
70,314,440.48  
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โครงสร้างรายจ่ายของเทศบาล 
รายจ่าย  ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557  

   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1.รายจ่ายตามงบประมาณ 
     

39,720,893.54  
      

38,002,960.91  
    

43,056,415.69  
    

47,178,984.89  
   อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)                    7.58  

-                   
4.33                    8.40  

                 
24.15  

  1.1  งบกลาง 
       

8,952,696.27  
        

4,297,230.29  
      

3,636,486.78  
       

3,127,773.13  

  1.2  งบรายจ่ายประจ า 
      

29,909,487.86  
      

29,797,844.79  
    

33,211,465.98  
     

37,099,125.74  
  1.3  งบรายจ่ายเพื่อการ
ลงทุน 

          
858,709.41  

        
3,907,885.83  

      
6,208,462.93  

       
6,952,086.02  

2.รายจ่ายพิเศษ 
     

15,850,998.05  
      

17,750,116.08  
    

21,383,701.18  
     

19,447,758.30  
   อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) -                28.28  

                  
11.98                  34.90  

                   
9.56  

  2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและเงินอุดหนนุ 

      
12,677,998.05  

      
16,826,751.08  

    
18,533,710.72  

     
19,447,758.30  

 ที่ระบุวัตถุประสงค ์         

     2.1.1  งบกลาง 
      
11,264,756.00  

      
15,680,631.60  

    
16,583,925.20  

       
1,818,096.07  

     2.1.2  งบรายจา่ย
ประจ า 

          
914,242.05  

        
1,096,119.48  

      
1,400,785.52  

     
16,851,662.23  

     2.1.3  งบรายจา่ยเพื่อ
การลงทุน 

          
499,000.00  

            
50,000.00  

        
549,000.00  

         
778,000.00  

  2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม 
     
3,173,000.00      923,365.00    2,849,990.46  - 

  2.3 รายจ่ายจากเงิน 
บัญชีส ารองรายรับ - - - - 
3. รายจ่ายทั้งหมด(ไม่รวม
รายจ่ายจากเงินสะสม 

      
52,398,891.59  

      
54,829,711.99  

    
61,590,126.41  

     
66,626,743.19  

และเงินส ารองรายรับ)         
4. รายจ่ายท้ังหมด 
(รวมรายจ่ายจากเงิน
สะสม 

      
55,571,891.59  

      
55,753,076.99  

    
64,440,116.87  

     
66,626,743.19  

และเงินส ารองจ่าย
รายรับ)         

 




