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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) 

 

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) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 

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

    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน์ 

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

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) 
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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 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(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) 

 

หมายเหตุ :  1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง 
                   2. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักไปเป็นกรอบในการจดัท าแนวทาง 
                   วิธีการประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปไีด้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า             
จะได้รับ  

๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้อง
มีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength         (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ    ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ าวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบรู
ณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน         มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความส าเรจ็ได้ (๓) ระบสุิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด และ
สามารถปฏิบัตไิด้ (๔) เป็นเหตเุปน็ผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปีเพื่อให้เกดิการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีม ี๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณมี ี๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการดังกลา่วเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง   ๓ 
ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการไดต้ามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้
ตั้งไว ้

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 



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 22 8,282,500       42 17,090,000     30 15,093,000     94 40,465,500     

ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้้า 

1.2  แนวทางการพฒันาการปรับปรุงและพฒันาระบบไฟฟา้ ประปา โทรศัพท์ 12 4,030,000       15 6,735,000       15 5,840,000       42 16,605,000     

1.3  แนวทางการพฒันาการปรับปรุง พฒันาและจดัหาแหล่งน้้า 1 200,000         7 10,500,000     6 1,900,000       14 12,600,000     

1.4  แนวทางการพฒันาการปรับปรุง และพฒันาการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 1 300,000         4 6,400,000       3 680,000         8 7,380,000       

ทีส่าธารณะในท้องถิ่น

1.5  แนวทางการพฒันาการจดัท้าและวางระบบผังเมือง 1 450,000         1 750,000         1 750,000         3 1,950,000       

รวม 37 13,262,500    69 41,475,000    55 24,263,000    161 79,000,500    

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  ถึง  2562)

เทศบาลต าบลป่าซาง

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 120        



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 2 120,000         1 100,000         1 100,000         4 320,000         

แกก่ลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร

2.2  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาอาชีพและอตุสาหกรรม 1 60,000           1 60,000           1 60,000           3 180,000         

ในครัวเรือนแกป่ระชาชน

2.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาปัจจยัเกื้อหนุน 1 80,000           1 80,000           1 80,000           3 240,000         

 ด้านเศรษฐกจิในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2.4  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและพฒันาการท่องเทีย่ว 2 55,000           2 55,000           2 55,000           6 165,000         

2.5  แนวทางการพฒันาการสร้างและพฒันาเครือขา่ยการตลาดกลาง 0 -                0 -                0 -                0 -                

และศูนยจ์้าหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น

รวม 6 315,000        5 295,000        5 295,000        16 905,000        

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 121        



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 4 143,600         4 143,600         4 143,600         12 430,800         

3.2  แนวทางการพฒันาด้านการสืบสาน อนุรักษ์และฟืน้ฟ ู 8 1,225,000       8 1,225,000       8 1,225,000       24 3,675,000       

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมกจิกรรมด้านศาสนา 1 10,000           1 10,000           1 10,000           3 30,000           

และอนุรักษ์ฟืน้ฟ ูบูรณะสถานทีส้่าคัญในเขตเทศบาล

3.4  แนวทางการพฒันาด้านการพฒันาสังคมและสวัสดิการชุมชนอยา่งยั่งยนื 4 20,541,200     4 22,101,200     4 23,661,200     12 66,303,600     

3.5  แนวทางการพฒันาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1 10,000           1 10,000           1 10,000           3 30,000           

แกป่ระชาชนในท้องถิ่น

รวม 18 21,929,800    18      23,489,800    18      25,049,800    54      70,469,400    

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 122        



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 4 1,080,000       4 1,580,000       4 1,580,000       12 4,240,000       

4.2  แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีประสิทธภิาพ 1 30,000           1 30,000           1 30,000           3 90,000           

4.3  แนวทางการพฒันาด้านการอนุรักษแ์ละฟื้นฟทูรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 30,000           1 30,000           1 30,000           3 90,000           

4.4  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างองค์ความรู้ และจิตส้านึก 0 -                0 -                0 -                0 -                

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.5  แนวทางการพฒันาด้านการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวงั 0 -                0 -                0 -                0 -                

และป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รวม 6 1,140,000      6       1,640,000      6       1,640,000      18      4,420,000      

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 123        



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 4 2,170,000       3 1,970,000       3 1,970,000       10 6,110,000       

ในท้องถิ่นอยา่งทัว่ถงึและเสมอภาค

5.2  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรปรับปรุง 8 158,000         8 158,000         8 158,000         24 474,000         

และพฒันาสถานศึกษาในท้องถิ่น

5.3  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาการกฬีา 5 670,000         5 670,000         5 670,000         15 2,010,000       

และนันทนาการในท้องถิ่น

5.4  แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมและพฒันาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 4 145,000         4 145,000         4 145,000         12 435,000         

ผู้พกิาร และผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล

รวม 21 3,143,000      20 2,943,000      20 2,943,000      61 9,029,000      

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 124        



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 80,000           2 80,000           2 80,000           6 240,000         

6.2  แนวทางการพฒันาด้านการปอ้งกันและควบคุมโรค 2 240,000         2 240,000         2 240,000         6 720,000         

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 3 930,000         3 930,000         3 930,000         9 2,790,000       

และระบบบริการสาธารณสุข

รวม 8 1,400,000      8 1,400,000      8 1,400,000      24 4,200,000      

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 125        



415,000                                                                                    

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 13 577,000         13 405,000         13 405,000         39 1,387,000       

ตามหลักธรรมาภิบาล

7.2  แนวทางการพฒันาและเพิม่ศักยภาพบุคลากรในองค์กร 2 120,000         2 120,000         2 120,000         6 360,000         

7.3  แนวทางการปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 2 2,600,900       0 -                0 -                2 2,600,900       

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสถานทีป่ฏิบัติงาน

7.4  แนวทางการปรับปรุงและพฒันารายได้ของท้องถิ่น 2 60,000           3 85,000           4 110,000         9 255,000         

7.5  แนวทางการพฒันาประชาธิปไตยและส่งเสริมมีส่วนร่วม 2 50,000           2 50,000           2 50,000           6 150,000         

ของประชาชนในท้องถิ่น

7.6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย 6 850,000         6 850,000         6 850,000         18 2,550,000       

และทรัพยสิ์นของประชาชน

รวม 27 4,257,900      26 1,510,000      27 1,535,000      80 7,302,900      

รวมทัง้สิ้น 123    45,448,200    152    72,752,800    139    57,125,800    414    175,326,800  

ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) บัญชสีรุปโครงการพัฒนา - หน้า 126        



ส่วนที่ 1  บทน า 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) 1 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

  นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

    ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้  
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผล
ต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปโีดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้นแผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี   

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปี 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง  และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดท า     

               งบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปีที่มี 
    ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาล 

          3. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในเอกสาร
 งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 4. เป็นแผนพัฒนาที่ใช้ในการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการตอบสนอง 
 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
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   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลป่าซาง มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผน 
             (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ์    

ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
       (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

ขั้นตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
              (1)  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อม

ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
              (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์

การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะท าแผนพัฒนาสามปี 
              (3) พิจารณาว่าจะมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา โดยพิจารณาจาก 

        ก. ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                     ข. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินกา

ของชุมชนทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
สามป ี

                     ค. การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   เพ่ือบรรจุลงใน  
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 

ง. การก าหนดกิจกรรมที่จะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ทรัพยากรการ 
บริหารโครงการที่สามารถด าเนินการได้เองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
 หน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บ      

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วง
เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิ เคราะห์              
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ 
SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 
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  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
                        1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
                        2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                        3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
                        4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละ

กิจกรรม 

   ขั้นตอนที่ 4    การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                          1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

คัดเลือก วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 

                          2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

                                   2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน 
ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือ  โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

             2.2 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้ง
ภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
     2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการ
ด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 5    การจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  เพ่ือจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได ้
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี          
เค้าโครง  ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า  
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสาม
ปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
           (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
           (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอขอรับอนุมัติจาก 
                ผู้บริหาร ท้องถิ่น  
           (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีให้ 
               ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
           (3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผน  
               พัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด           
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลปุาซาง   ได้น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือการ
วิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  โดยอาศัยเทคนิค    SWOT  analysis การวิเคราะห์
จุดแข็ง  (Strength - S)  จุดอ่อน (Weakness - W)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  
(Internal Factors)   และการวิเคราะห์ถึงโอกาส  (Opportunity - O)   และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  
(Threat - T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก  (External Factors)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไป
ตามตารางการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง 
  สามสาย คือ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  106 ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  1032 และ 1156 

- ถนน คสม./คสล. ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที่ 
- มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและ 
  ประปาภูมิภาค 
- ทุกบ้านเรือนมีไฟฟูาใช้ 
- ไฟฟูาสาธารณะเกือบทุกสาย 
- มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
- มีโทรศัพท์สาธารณะและคลื่น  

โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
- มีพนังกันตลิ่งที่มีความสามารถปูองกัน

ความเสียหายจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 

- การให้บริการด้านการขนส่ง 
สาธารณะ  ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง            
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1032 

- ถนน คสม./คสล. บางสายขาดท่อ 
  ระบายน้ า 
- การคมนาคมถนน สะพานบางสายยัง  
คับแคบ ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

- การจัดการแหล่งน้ ายังไม่ดีพอและ 
  เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
และการขยายตัวของชุมชน 

- น้ าบาดาลมีฟลูออไรด์มาก 
- ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ยังไม่             
  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะถนน        
  ตัดใหม ่
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้ าน เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ 
  ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล าไย              

ข้าว กระเทียม 
- มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม              

คือ  เมืองเก่าเวฬุคาม/วัด 
- เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ฐาน 
  การผลิตด้านหัตถกรรมที่ส าคัญโดย  

เฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมผ้าทอ   
  ผ้าบาติก  จักรสาน 
- เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจ 

ของอ าเภอปุาซาง 
- การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

- พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดการ 
  บริหารจัดการทางด้านการตลาดอย่าง 
เป็นระบบ 

- ขาดตลาดกลางการเกษตร 
- ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจ   
  ชุมชนขาดความรู้ด้านการผลิต     
การตลาดสู่มาตรฐานสากล  และไม่
นิยมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้าพ้ืนเมืองที ่
แน่นอน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการขุดค้น 
ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เวฬุคาม 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
ยังไม่ทั่วถึง 

 
 

3. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม   
  ประเพณเีก่าแก่ประชาชนมีวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  สงบสุข น่าอยู่
น่าอาศัย 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่มีค่า 

- เป็นเมืองเก่าเวฬุคาม และ 
  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ    
  เด็ก คนพิการและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอดส์ 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
 
 
 
 

- จ านวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  
  เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนขาดความรู้และโอกาส 
  การเข้าถึงฐานความรู้ทางด้าน    
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ 
  ด้านศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืองเก่า 
เวฬุคาม เท่าที่ควร 

- งบประมาณในการบริหารจัดการมี 
จ านวนจ ากัด 

- ควรส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมือง 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคนท้องถิ่นของเทศบาลมากข้ึน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- ประชาชนมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เทศบาลให้ความส าคัญต่อการจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
  แวดล้อม 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ าไหล 
  ผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าปิง, แม่น้ าทา 

และแม่น้ ากวง 
- มีการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัด 

น้ าเสียรวมและเตรียมการเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต 

- มีบ่อขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่        
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 

- ขาดระบบการจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติในชุมชนที่ดี 
- ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

- ประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ          
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะในการจัดท า 
สวนสาธารณะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดระบบการคัดแยกขยะที่ดี 
 

5.  ด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

 

-ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา 
และการกีฬามากขึ้น 
-เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการศึกษา 
และกีฬาเป็นอย่างดี 
-มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล 
-มีชมรมกีฬาพนักงานลูกจ้างและ 
ประชาชนของเทศบาล 
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเทศบาล 
-มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ 
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบาลต าบลปุาซางและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 

- สถานที่และอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 

- สนามกีฬายังไม่มีสนาม อุปกรณ์กีฬา 
และอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐาน 

- ชมุชนต้องการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและที่ท าการชุมชน            
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี 

- ไม่มีโรคระบาดในเขตเทศบาล 
- มีการระงับและปูองกันโรคติดต่ออย่าง

ทันท่วงที 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อเรื่อง

สุขภาพ อนามัยมากขึ้น 
- มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน

สาธารณสุขในเขตเทศบาล 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข

ของเทศบาล 
- มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ

เทศบาลในการบริการประชาชน 
 
 
 

- มีบุคลากรด้านสาธารณสุขน้อย 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

7. ด้านการเมือง –  
   การบริหาร 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  บริหารงานมากขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อ 
  การเมืองระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดข้ึน 
  ในชุมชน 
- ปัญหายาเสพติดลดลง 

-  - มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและ 
     ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

- มีศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์ 

 
 

- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการ 
  ของเทศบาล 
- ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
  เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงานมีข้อจ ากัด
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 
โอกาส 

(Opportunity) 
อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 
 

- มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก        
ไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์          
ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียรภาพ
ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น 

 

2. เศรษฐกิจ - ผลผลิตล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่
ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงที่จะขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ 

- ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากการท า FTA 

- มีเสรีทางการค้าเพ่ิมข้ึน ท าให้เราต้อง         
เร่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 

- มีการขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยไปใน
หลายจังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน            
ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าล าไย 

- ผลกระทบจากการเปิดเสรีทาง   
การค้า (FTA)  และการค้า (WTO)   
ของจีนส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะกระเทียม หอมแดง 

- เศรษฐกิจภายในไม่สามารถควบคุม
ได้ 

- ระบบเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับการเมือง
มากเกินไป 

- รายได้เท่าเดิมแต่สินค้าและบริการ      
มีราคาแพงขึ้นส่งผลให้การออมลดลง 

- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า
เนื่องจากมีคู่แข่งมากข้ึน เช่น ล าไย 
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ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

3. สังคม  - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดกว้าง 

- สังคมมีความเอ้ืออาทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอายุ 

- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถ 

- ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูง        
การแพร่ระบาดของยาเสพติดมี
ประชากรวัยพึ่งพิงสูงเป็นข้อจ ากัด 
ด้านการพัฒนา 

- เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ 
ด้าน ท าให้ขาดความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดคุณธรรม 

จริยธรรม  
 
 
 

4. นโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลแก้ไข
วิกฤติทางการเมืองและการบริหาร              
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข้งและพัฒนาศักยภาพของ
กองทัพ  

- บริหารงานโดยเน้นหลักคุณธรรม โปร่งใส  
สุจริต  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมานฉันท์สามารถ
ปูองกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ
ของชาติ โดยน้อมน าแนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 
 
 
 
 
 
 

- ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความ 
ส าเร็จเท่าที่ควร ติดขัดที่วิธีการ 
กระบวนการท างาน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง 
ไม่ชัดเจน 

- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อ
การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

 
โอกาส 

(Opportunity) 

 
อุปสรรค 
(Threat) 

5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

- มีการจัดตั้ง IT CITY เป็นประโยชน์             
ต่อการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้           
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

- มีความรู้ ความเข้าใจและเท่าทัน
เหตุการณ์โลก 

- การท างาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

- ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้   
ความเข้าใจถึงฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ          
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ             
ด้านเทคโนโลยีสูง 
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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ล าดับที่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

1 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  ม.4 ต.ปากบ่อง 530,000.00 

2 เสริมไหล่ทาง ซอย  8 ชุมชนปุาซางงาม  ม.1 ต.ปุาซาง (ตรงข้ามคลีนิคหมอสุนทร ) 40,000.00 

3 ก่อสร้างถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านปุาซาง  ซอยก้างปลา   280,000.00 

4 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายอู่นครพิงค์ ม.2 ต.ปุาซาง  504,000.00 

5 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 4 ม.2 ต.ปากบ่อง  162,000.00 

6 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังพ่อบ้าน หนองหอย ม.5 ต.ปุาซาง  295,000.00 

7 วางท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าข้างถนนสายไปบ้านสจ.ชุมชนหนองหอย                   
ม.5 ต.ปุาซาง  

464,000.00 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า ขนาด 0.40*100 ม. ชุมชนสบทา ม.1  395,000.00 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยข้างพ่อบ้าน  ชุมชนหนองสะลีก ม.3 ต.ปากบ่อง  330,000.00 

10 ขยายเขตไฟฟูาสายดอนนา-บ้านล้อง เพิ่มเติมจากเดิม  ม.2 ต.ปุาซาง 50,000.00 

11 ขยายเขตไฟฟูาบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  ม.3 เชื่อมบ้านหนองหอย ม.5 ต.ปุาซาง 60,000.00 

12 ขยายเขตไฟฟูาบ้านสันนา หน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท ม.1 ต.ปุาซาง 200,000.00 

13 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ถ.สายหลังบ้าน สจ.ทรงศักดิ์ วังธิยอง 38,000.00 

14 ขยายเขตไฟฟูาสายปุาสัก - สันนา ม.1 ต.ปุาซาง 300,000.00 

15 วางท่อประปา ม.1 ชุมชนอินทขิล ม.1 ต.ปุาซาง 300,000.00 



แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลปุาซาง (พ.ศ.2560-2562)                                                                                                   
 

13 

ล าดับที่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

16 ก่อสร้างถังประปา คสล.ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ชุมชนฉางข้าวน้อยเหนือ                  
ม.3 ต.ปุาซาง 

567,000.00 

17 ขุดลอกล าเหมืองข้างร้านเล็ก(โฟโต้) ชุมชนพานิชฯ  ม.1 ต.ปุาซาง    63,000.00 

18 วางท่อส่งน้ า/รางส่งน้ า ส าหรับการเกษตร บ้านฉางข้าวน้อย ม.4 ไป บ่อขยะ 768,000.00 

19 เทลาน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบทา ข้างพระธาตุ (ธาตุกุด)             
ชุมชนสบทา ม.1 ต.ปากบ่อง 

412,600.00 

20 ปรับปรุงสนามกีฬาต าบลปากบ่อง (ปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ า) ม.5 ต.ปากบ่อง 
และติดตั้งไฟแสงสว่าง (สปอร์ตไลท์) ส่องสนามให้สว่าง 

664,000.00 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดท่าต้นงิ้ว  ม.2 ต.ปากบ่อง 220,000.00 

22 เจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลปุาซาง 191,700.00 

23 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดอนนา ม.2 ต.ปุาซาง 210,000.00 

24 ขยายเขตไฟฟูา ซอย 6 เชื่อม ซอย 5 ชุมชนหนองผ า ม.4 ต.ปากบ่อง 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

25 โครงการข่วงคนเตียวเวียงปุาซาง 50,000 
26 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 60,000 
27 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 
28 โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมงกุฎราชกุมาร 
10,000 

29 โครงการปุาซางเมืองน่าอยู่  เปิดประตูสู่อาเซียน 60,000 
30 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติด 78,000 
31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและอ านวย การปูองกันและแก้ไข

ปัญหา ยาเสพติด 
20,000 

32 อุดหนุน สภ.ปุาซาง  -โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กและ 
นักเรียน (ครู D.A.R.E) 

24,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

33 โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 280,000 
34 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 250,000 
35 โครงการประเพณีสงกรานต์ 200,000 
36 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 25,000 
37 อุดหนุนจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาววัดบ้านก้อง 150,000 
38 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ 100,000 
39 โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไปเช้า - เย็นกลับ 100,000 
40 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แบบ ABC 15,000 
41 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและ ประชาชน 20,000 
42 ครอบครัวเข้มแข็ง 40,000 
43 อุดหนุน โรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ  

5,000.-บาท 
25,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

44 โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพลดโลกร้อน 10,000 
45 ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 310,000 
46 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

47 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 560,000 

48 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 196,000 
49 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสายในชุมชน 10,000 

50 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล 30,000 
51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 20,000 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

52 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น 18,000 
53 ทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30,000 
54 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 140,000 
55 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดต าบลปุาซาง 250,000 
56 การแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชน 70,000 
57 กีฬาประชาชนและเทศบาลสัมพันธ์ 100,000 
58 อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น จ.ล าพูน (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

แห่งชาติ ภาค 5 "หริภุญไชยเกมส์") 
30,000 

59 โครงการเข้าค่ายเด็กและ เยาวชน 50,000 
60 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 35,000 
61 สภาเด็กและเยาวชน 20,000 
62 วันเด็กแห่งชาติ 120,000 
63 อุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน สพฐ) 1,440,000 
64 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ 655,200 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

65 โครงการรณรงค์เฝูาระวัง และปูองกันโรคไข้หวัดนก 20,000 
66 โครงการมหกรรมการรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค           

ภาคประชาชนแบบบูรณาการเทศบาลต าบลปุาซาง 
50,000 

67 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 30,000 
68 โครงการปูองกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน 200,000 
69 โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน 150,000 
70 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 670,000 
71 บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 40,000 
72 สบทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ 250,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

73 โครงการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปีเทศบาล 60,000 
74 รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ 30,000 
75 วันเทศบาล (24 เม.ย.) 50,000 
76 เทศบาลพบประชาชน 50,000 
77 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลฯ 20,000 
78 โครงการจัดท ารายงานกิจการประจ าปีของเทศบาล 20,000 
79 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล 30,000 
80 โครงการ "วันท้องถิ่นไทย" 20,000 
81 อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น จ.ล าพูน (โครงการศูนย์ประสานงานของ อปท.             

จ.ล าพูน) 
32,000 

82 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.ปุาซาง 149,000 
83 ฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 110,000 
84 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปุาซาง/อาคารศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหัตกรรมฯ 
200,000 

85 ปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  LTAX3000  
และ LTAX GIS 

20,000 

86 เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล/เลือกตั้งซ่อม 100,000 
87 ปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ประจ า หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลเฉลิมพระเกียรติ 30,000 
88 หมู่บ้านประชาธิปไตย (โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 50,000 
89 รณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 20,000 
90 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 1,024,070 
91 ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับ จนท.และอปพร. 20,000 
92 กิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (วัน อปพร.) 20000 
93 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 
94 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000 
95 รณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 15,000 
96 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปุาซาง 10,000 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  เฉพาะปีงบประมาณ 2558 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 
จ านวน

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

88 39,368,300.00 24 7,094,300.00 19 4,590,352.89 ( 6 ) 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 8 504,000.00 5 210,000.00 2 52,750.00  

3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 1,739,000.00 14 1,327,000.00 10 1,108,218.00  

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 7,100,000.00 3 470,000.00 2 458,000.00  

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 22 4,254,200.00 18 3,774,200.00 17 2,149,031.24  

6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 10 1,345,000.00 8 1,410,000.00 6 1,208,359.00  

7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 47 5,108,000.00 24 2,200,070.00 21 749,134.27  

  214 59,418,500.00 96 16,485,570.00 77 10,315,845.40 
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  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งหมด 88  โครงการ  

จ านวนเงิน 39,368.300.-บาท  ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  24  โครงการ จ านวนเงิน 7,094,300.-บาท       
คิดเป็นร้อยละ  27.27  ของจ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา  
ได้ดังนี ้

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  8   โครงการ   จ านวนเงิน  504,000.-บาท  
ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  5  โครงการ  จ านวนเงิน  210,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของจ านวน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้และ
สามารถพ่ึงตนเองได ้

2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 
 
3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

                       โครงการพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม ทั้งหมด  28  โครงการ จ านวนเงิน 1,739,000.-
บาท  ได้ด าเนินการไปท้ังสิ้น 14  โครงการ  จ านวนเงิน  1,327,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  50 ของโครงการ
พัฒนาด้านสังคม  ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
2. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. มีการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล 
5. มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาล 
7. มีการปูองกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 
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4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 11  โครงการ จ านวนเงิน  
7,100,000.- บาท ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  3  โครงการ  จ านวนเงิน  470,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนา  ได้ดังนี้ 

1. มีการสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ทั้งหมด 22 โครงการ จ านวนเงิน 4,254,200.- 
บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  18 โครงการ  จ านวนเงิน  3,774,200.-บาท คิดเป็นร้อยละ  81.82                 
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
2. มีการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 
6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
 โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ทั้งหมด  10 โครงการ จ านวนเงิน 1,345,000.- บาท 

ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  8  โครงการ  จ านวนเงิน  1,410,000 .-บาท  คิดเป็นร้อยละ 80  ของจ านวน
โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. มีการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
4. มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 

 
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 โครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารทั้งหมด 47  โครงการ จ านวนเงิน 5,108,00.- 

บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  24  โครงการ  จ านวนเงิน  2,200,070.-บาท คิดเป็นร้อยละ 51.06               
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

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

ประชาชน 

 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยการลงพื้นที่จาการลงพ้ืนที่ประชาคมจัดท า

แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา  มีปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมชุมชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พยายามเสนอโครงการของตนให้
บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาไว้ก่อนโดยหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้กับทางเทศบาลภายหลัง  อีกทั้งโครงการ 
ที่น าเสนอบางโครงการยังมีความซับซ้อนกัน และเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ จ าท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามความต้องการที่เสนอมาจากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท าให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนา ดังนี้  โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชาคม ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือใน การเสนอโครงการ/กิจกรรม มีผู้ร่วมประชาคมน้อย ผู้น ายึ ดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก            
ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือบางชุมชนประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
โดยยึดผู้น 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. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว 
รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเปูาหมาย งบประมาณ
ที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาลต าบลปุาซาง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 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  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น              
การบรรจุโครงการใดๆ ก็ตามต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของ
รัฐบาลอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และประโยชน์สุขที่จะได้รับของประชาชนเป็นส าคัญ และหากเมื่อด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามปีไปสักระยะ  หากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปีงบประมาณนั้น  ยังมี
โครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่จ านวนมาก  ก็ให้ด าเนินการปรับ แก้ไขแผนพัฒนาสามปี  
โดยให้ยกเลิกโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาจ านวน
โครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาได้ 

ส่วนปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานประสบ 
เทศบาลต าบลปุาซาง  ได้แก้ไขปัญหาโดยการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกครั้ง  โดยเลือกด าเนินการโครงการพัฒนา
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมในล าดับ            
ต้น ๆ  มาด าเนินการก่อน ส่วนโครงการพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ยกไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป



แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลปุาซาง (พ.ศ.2560-2562)                                                                                                   
 

20 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง   (VISION) 

 วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลปุาซาง  ได้จัดท าขึ้นโดยคณะผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลต าบลปุาซาง  
และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลปุาซางร่วมแสดงความคิดเห็น  และพิจารณาถึงจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส
และข้อจ ากัดของเทศบาล  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาล  ดังต่อไปนี้ 
 
 “ เทศบาลต าบลปุาซาง  มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน ” 
 
 
 พันธกิจของเทศบาลต าบลป่าซาง (MISSION)  
 จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวของเทศบาลต าบลปุาซาง คือทิศทางหรือความต้องการที่จะเป็นในอนาคตของ
เทศบาลต าบลปุาซาง ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนา โดยมีภารกิจหลักที่ต้องกระท า  ได้แก่ 
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรและหัตถกรรม 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

5. อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่       

สูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
           7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความ

มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

จากวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของเทศบาลต าบลปุาซาง ที่จะต้องด าเนินการได้น ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) หรือสิ่งที่เทศบาลจะต้องด าเนินการให้บรรลุถึงเปูาหมายข้างหน้า 
ดังต่อไปนี ้

1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

 2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรและหัตถกรรมให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและพอเพียง 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  

4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    สุขอนามัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
6. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความ

มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
          8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 แนวทางท่ี 1 การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน 

สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ า 
แนวทางท่ี  2 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
แนวทางท่ี  3 การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี  4 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ

ในท้องถิน่ 
แนวทางท่ี  5 การจัดท าและวางระบบผังเมือง 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 

2 แนวทางท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 

แนวทางท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
แก่ประชาชน 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
2 แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน ด้านเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แนวทางท่ี 4  การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว  
แนวทางท่ี 5  การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และ

ศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 
 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

 

3 แนวทางท่ี 1  การปูองกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 2  การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3  การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
แนวทางท่ี 4  การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี 5  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

4 แนวทางท่ี 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 3  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 4 การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 5 การสร้างเครือข่ายเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิง่แวดล้อม 

5  แนวทางท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่าง 
ทั่วถึงและเสมอภาค 

  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใน 
ท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 

การพัฒนาด้าน 
การศึกษา และการกีฬา 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 6 แนวทางท่ี 1 การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

แนวทางท่ี 2 การปูองกันและควบคุมโรค 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพร 

ท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 
แนวทางท่ี 5 การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการ

สาธารณสุข 
 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

7 แนวทางท่ี 1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพการ บริหารงาน
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
แนวทางท่ี 3  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี 4  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วน  

ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 6  แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

การพัฒนาด้านการเมือง-
การบริหาร 

 
แนวทางการพิจารณาเพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
   

     เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซางมีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้พิจารณาตาม
แนวทางการพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
   ยุทธศาสตร์หลัก 

1.1   ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.3   ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
1.4   ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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1.5   ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ   
 สังคม 

1.6   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.7   ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด  

 ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
1.8   ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ   

 ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
1.9   ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

2.ค่านิยมหลักของคนไทย 
2.1  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2.2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
2.3  กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
2.4  ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
2.5  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
2.6  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
2.7  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
2.8  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรักจักการเคารพผู้ใหญ่ 
2.9  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
2.11  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
2.12  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

3. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
  พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น  เพ่ือ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทย โดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคม อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคน จะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลัง
การสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ            
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน           
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การพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่าประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อเหล่อมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลิงชาติไทย ซึ่งมี
ใจความว่า "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลล้วน
หมายรักสามัคคี...” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4.ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการ
ลงทุน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวย
ความสะดวก การตลาด การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน การพัฒนา/ปรับปรุง
มาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการ 
คุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิกติกส์ เพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานมีความ 
เชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวยความ
สะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะ
ฝีมือและภาษา โดยนายกรัฐมนตรีย้ าใน 3 ด้าน คือ ภาคการศึกษา ภาคแรงงาน
และผูป้ระกอบการ และภาครัฐ พร้อมมอบหมายให้ กพ. เตรียมจัดท าแผนการ
พัฒนาดังกล่าว เพ่ือมารายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า          
การลงทุน รวมทั้งสามารถปกปูองผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6    การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึง
การเป็นประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7    การเสริมสร้างความมั่นคง เน้นสร้างความร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหาร 
จัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ 
เช่น ฐานข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8    การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมือง          
มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
การลงทุนและการค้าชายแดน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของเมืองส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมือง
อุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน GreenCity 
เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างจุดขาย (branding) 

5. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557-2561)   

    ประกอบด้วย  เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน 

    วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก :             
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ 

1.1 พัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) 

1.2 พัฒนาประตูเศรษฐกิจเพื่อเป็นช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.3 สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความรู้ใหม่
มุ่งสู่ Knowledge - Based Economy 
 

2. ยุทธศาสตร์ปรับตัว : 
      เพ่ิมมูลค่าฐานเศรษฐกิจเดิม 

2.1  สร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์และความเป็นเลิศในระดับ    
นานาชาติ ส าหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยการน า         
วัฒนธรรมล้านนามาสร้างเอกลักษณ์และเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า    
ให้กับสินค้า 

2.2 เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นพลังดึงดูดใหม่จากทรัพยากร
ท่องเที่ยวทั้งภายในกลุ่มจังหวัดและเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน  
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร โดยสร้างความ
หลากหลายและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืน : 
สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิม  
และเศรษฐกิจใหม่ให้ยั่งยืน 

3.1 ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 
3.2 ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟ้ืนฟูและความ    

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
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6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าพูน (2557-2560) 

วิสัยทัศน์  
“เมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง” 

เมืองแห่งความสุข หมายถึง ประชาชนในจังหวัดล าพูนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
2. ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง 
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอ่ืน 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต 

พันธกิจ 
1.ด้านสังคมและความม่ังคง : พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม 
2.ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และ
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบทาง
ลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 

4.ด้านบริหารจัดการ: พัฒนาระบบบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ 
เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการ ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเกิด
ความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนา 

เชื่อมโยงในทุกมิติ เพ่ือน าไปสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นมิตร 
                                  ต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
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 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์หรือ ต าแหน่งในการพัฒนา(Strategic Positioning)  
1.ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.เมืองเกษตร (เมืองล าไย) 
3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

7.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน 
 

        วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าพูน  
                     “ล าพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” 
                    ( Lamphun : The City of Community Cultural Capital, LCC ) 

พันธกิจ  

 พันธกิจด้านการเตรียมเมือง  
พันธกิจที่ 1.ด้านการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรม  

ชุมชน  การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานวัฒนธรรมชมุชน ความเชื่อ ศรัทธา
และความรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสังคมแห่ง
ดุลยภาพ สุข สงบ เข้มแข็ง เชื่อมโยงฐานความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของ
สังคม  

พันธกิจด้านการแต่งเมือง  
พันธกิจที่ 2.ด้านการพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรม  

ชุมชนบนฐานอารยธรรม“หรภิุญชัย”(ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สอดคล้องตามผังเมือง โดยต้องรักษารากและคุณค่าวัฒนธรรมไว้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคง สมดุล
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

พันธกิจด้านการเปิดเมือง  
พันธกิจที่ 3.ด้านการพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  การพัฒนาให้เป็น

ศูนย์กลางและผู้น าเรื่องการจัดการทุนวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือความยั่งยืนส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 
สีเขียว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เน้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ไมส่่งผลกระทบ ทางลบต่อวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
 
เป้าประสงค์  

สร้างคุณค่าให้ชุมชนเห็นประโยชน์ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มมูลค่า น าทุนทางวัฒนธรรม
ชุมชน ไปใช้สร้างความมั่งคั่งและแบ่งปันผลประโยชน์แก่คนในชุมชน และการจัดการตนเองแล้วส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทาง

วัฒนธรรมชุมชน   มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอปท./ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการตนเอง  
2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชน  
3. เสริมพลังและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในสังคม  
4. ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาภูมินิเวศวัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์   มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับภูมิสถาปัตย์  
2. พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ บนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  
3. พัฒนาให้เป็นเมืองสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาผังเมืองบนพ้ืนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์  มีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  

1. สร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน  
2. สร้างแบรนด์วัฒนธรรม ท าการตลาด สร้างภาพลักษณ์สู่สากล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าการลงทุน และระบบฐานข้อมูล  
4. ศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม  

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอป่าซาง 

          วิสัยทัศน์  “ปุาซางแหล่งอารยธรรมโบราณ  ผสานเกษตรกรรมคุณภาพ”  
            
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การท านุบ ารุง  การธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม และการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ปุาซางเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่มีการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาวไทยยอง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี ที่มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. ร้อยละของโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี ที่ได้รับการฟื้นฟูพัฒนา 

   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย และสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร               

โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรปลอดภัย 
2. จ านวนพื้นที่การเกษตรปลอดภัยที่เพ่ิมข้ึนจากการที่ได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิต 
3. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนา 
4. จ านวนพื้นที่ท่ีได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาสังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน  มีความเข้มแข็ง อบอุ่น ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชากรได้รับความสะดวกความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม 
2. ร้อยละของเกษตรที่สามารถใช้เส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร และสัญจรได้อย่าง

รวดเร็ว 
3. ร้อยละของประชากรที่มีน้ าประปา ไฟฟูา ใช้ในการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึง 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาอุตสาหกรรม และหัตถกรรม สู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตร    
    ต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ระบบอุตสาหกรรม หัตถกรรมได้รับการพัฒนา ควบคุม ดูแล และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชากรที่มีการรวมตัวและรวมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพ

การผลิตภายในต าบล 
  2. ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่มีแหล่งอุตสาหกรรมหัตถอุสาหกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟูและมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจัดการน ้าแบบบรูณาการ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาภมูินิเวศวัฒธรรมและอารยสถาปตัย์
4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  -เพื่อด าเนินการจัดการ  -จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย 1,000,000    1,500,000    1,500,000     -จ านวนเตาเผา  -ขยะมูลฝอยในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลต าบลปา่ซาง ขยะมูลฝอย โดยวธิกีาร  -ก่อสร้าง/ปรับปรุงบอ่ฝังกลบ (750,000)     ขยะในเขต ท าการจัดเก็บได้   

ฝังกลบขยะ ขยะมูลฝอย จ านวน 1 บอ่ เทศบาล ร้อยละ 100  ถูกน ามา
 -เพื่อก่อสร้างบอ่ฝังกลบ  -จ านวนขยะใน ก าจัดแบบใช้วธิกีาร 
ขยะมูลฝอยแหง่ใหม่ เขตเทศบาล ฝังกลบ

 ส าหรับใช้รองรับขยะ  -จ านวนบอ่  -บอ่ฝังกลบขยะได้รับ

และปรับปรุงบอ่ฝังกลบขยะ ฝังกลบขยะ การปรับปรุงเพื่อรองรับ

(เดิม)ใหส้ามารถรองรับขยะ ปริมาณขยะได้มากขึน้

ได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที ่4  -  หน้า  83     



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

2 โครงการชุมชนลดขยะ  -เพื่ออบรมใหค้วามรู้แก่  -แกนน าชุมชน จ านวน 100 คน 30,000        30,000        30,000        จ านวนแกนน า ร้อยละ 80 ของ กองสาธารณสุขฯ
เพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดี ประชาชนในการจัดการขยะ และผู้เกี่ยวข้อง (200,000)     ประชาชนและ ผู้เข้ารับการอบรม

และทศันศึกษาดูงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มคีวามรู้และขยะ

 -เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ที่เข้ารับการอบรม มปีริมาณลดลง

จัดการขยะได้อย่างถูกวธิี

3 โครงการแปรรูป เพื่อน าขยะอินทรีย์มาแปรรูป ขยะเปยีก ประเภท ผักสด ผลไม้ และ 20,000        20,000        20,000        จ านวนขยะ ร้อยละ 10 ของ กองสาธารณสุขฯ
ขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน ท าปุ๋ยหมัก,อีเอ็ม เพื่อน าไปใช้ เศษขยะอินทรีย์ ประเภทใบไม้ต่าง ๆ (20,000)       อนิทรีย์น ามา ปริมาณขยะอนิทรีย์

ประโยชน์และลดโลกร้อน ในเขตเทศบาล ปริมาณร้อยละ 10 ของ แปรรูป น ามาแปรรูปเปน็

ปริมาณขยะต่อสับดาห์ ปุย๋หมกั,อเีอม็

4 โครงการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน  -ประชาชนทกุครัวเรือน จ านวน 30,000        30,000        30,000        จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 50 ของครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ
หน้าบา้นน่ามอง ที่ท างาน ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในบา้น/ 3,529 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม

น่าอยุ่ ส านักงาน ใหถู้กสุขลักษณะ  -พนักงานเทศบาล จ านวน 100 คน และผ่านเกณฑ์

การประเมนิเบื้องต้น

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที ่4  -  หน้า  84     



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2  แนวทางการพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อจัดกจิกรรมออกตรวจสอบ  -แหล่งน้ าด่ืม น้ าบริโภคของทกุหมู่บา้น, 30,000        30,000        30,000        จ านวนแหล่งน้ าด่ืม, ร้อยละ 80 ของ กองสาธารณสุขฯ
น้ าด่ืม น้ าบริโภค คุณภาพแหล่งน้ าด่ืมน้ าบริโภค ตู้น าด่ืมอัตโนมัติ จ านวน 10 หมู่บา้น (30,000)       น้ าบริโภค ตู้น้ าด่ืม แหล่งน้ าด่ืม,น้ าบริโภค

ของหมู่บา้น,ตู้น้ าด่ืมอตัโนมติั อตัโนมติั ได้รับการ ตู้น้ าด่ืมอตัโนมติั 

และใหค้วามรู้แกผู้่ประกอบการ/ ตรวจสอบคุณภาพน้ า ได้รับการตรวจสอบ

ประชาชน ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ าตามเกณฑ์

มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที ่4  -  หน้า  85     



4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3  แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษท์รัพยากร เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้ ประชาชน จ านวน 80 คน 30,000        30,000        30,000        ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม กองสาธารณสุขฯ
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ด้านการอนุรักษท์รัพยากร (20,000)       จ านวน 80 คน ร้อยละ 95 ความรู้

ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นหลังเข้ารับ
รวมทั้งการจัดการน้ าเสีย การอบรม
ในครัวเรือน

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที ่4  -  หน้า  86     



รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 1 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
            ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน   

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้เป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรม
   เป็นเส้นทางเดียวที่ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการ
   ด ารงชีวิตความเป็นอย่าของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ใน
   ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อผลผลิต
   ทางการเกษตร  พืชผักสวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร  และในฤดูฝนถนนเป็นหลุม
   เป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมีการปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว  

3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                     2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                การเดินทาง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร  ยาว  435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                              หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,175 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ         :   บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ       :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ    :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์     :  1. ประชาชนบ้านฉางข้าวน้อยใต้  ได้รับความสะดวกในการสัญจร   
               2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร       
               3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน     
       4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน  
       5. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากข้ึน  

      
 
 
 
 
    



 
 รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 2 

            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสันนา(ถนนสายหน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท) 
                             ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน  

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดหลุดร่อน
   เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดฝุ่นละออง ท าให้การคมนาคมไปมาไม่สะดวก ก่อความ
   เดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางในการขนส่งผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาด ตลอดจนผู้สัญจร
   
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
             1,276 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ         :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ       :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ    :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์           :   1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 
                                 2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร  

                                       3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
                                      4. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากขึ้น 

 

           

      
 
 
 
 



    รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 3    
   
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสันนา เลียบคันคลอง ม.1 ต.ป่าซาง 
            อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายสันนาเป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเส้นทางเดียวที่
   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตความเป็น
   อยู่ของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง
   ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง  และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร  พืชผัก
   สวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร และในฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมี
   การปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว       
             
3. วัตถุประสงค ์       : 1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                             2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  
                             3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                 การเดนิทาง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
           กว่า 1,276 ตารางเมตร 

  
5. พื้นที่ด าเนินการ       :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ     :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์              :   1.  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 

 
                          2. ได้ถนนที่ความมั่นคงถาวร  

         
 

                          3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
        

 
                          4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 

     
  

 



            รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 4 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันนา ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายบ้านสันนาเดิมเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดเสียหาย เป็น
   หลุมเป็นบ่อ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเกิดความเดือดร้อนแก่
   ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางผ่านพ้ืนที่
   เกษตรกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผิวจราจรช ารุดบ่อยครั้ง  จึง
   จ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้มีสภาพมั่นคงขึ้น     
             
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
           2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุใน
      การเดินทาง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 684 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ       :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ     :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์              : 1. ประชาชนบ้านสันนา ได้รับความสะดวกในการสัญจร 

  
                         2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร  

    
  

                         3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
   

  
                         4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 

 
 

             
    
 



  

 



ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 

รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 1 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้ 
            ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน   

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายข้างสุสานบ้านฉางข้าวน้อยใต้เป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรม
   เป็นเส้นทางเดียวที่ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการ
   ด ารงชีวิตความเป็นอย่าของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ใน
   ฤดูแล้งเกิดฝุ่นละอองก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อผลผลิต
   ทางการเกษตร  พืชผักสวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร  และในฤดูฝนถนนเป็นหลุม
   เป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมีการปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว  

3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                     2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                  การเดินทาง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร  ยาว  435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                                หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,175 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ     :   บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ม.4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ   :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์     :  1. ประชาชนบ้านฉางข้าวน้อยใต้  ได้รับความสะดวกในการสัญจร   
               2. ได้ถนนที่มีความม่ันคงถาวร       
               3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน     
      4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน   
               5. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากข้ึน 
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 รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 2 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสันนา(ถนนสายหน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท) 
                              ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน  

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดหลุดร่อน
   เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิดฝุ่นละออง ท าให้การคมนาคมไปมาไม่สะดวก ก่อความ
   เดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางในการขนส่งผลิตผลการเกษตรออกสู่ตลาด ตลอดจนผู้สัญจร
   
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
              1,276 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ     :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ   :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์            :   1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 
                                  2. ได้ถนนที่มีความม่ันคงถาวร  

                                        3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
                                       4. มีการกระจายความเจริญมากข้ึน ประชาชนสร้างที่พักอาศัยมากขึ้น 
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    รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 3     
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสันนา เลียบคันคลอง ม.1 ต.ป่าซาง 
            อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายสันนาเป็นเส้นทางหลักจากชุมชนไปพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นเส้นทางเดียวที่
   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด  จึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตความเป็น
   อยู่ของประชาชน สภาพผิวถนนเดิมเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง
   ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้เส้นทาง  และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร  พืชผัก
   สวนครัว ไม้ผลของเกษตรกร และในฤดูฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจึงมีน้ าขัง  จึงควรมี
   การปรับปรุงเส้นทางสายดังกล่าว       
             
3. วัตถุประสงค ์       : 1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                             2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  
                             3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุใน 
                                 การเดินทาง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 319 เมตร คิดเป็นพ้ืนที่ไม่น้อย
             กว่า 1,276 ตารางเมตร 

5. พื้นที่ด าเนินการ       :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ     :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์             :    1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการจราจร 

 
                          2. ได้ถนนที่ความมั่นคงถาวร  

         
 

                          3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
        

 

                          4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 
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รายละเอียดโครงการ ล าดับที่ 4 
            
1. ชื่อโครงการ         :  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันนา ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 

2. ที่มาของโครงการ  :   ถนนสายบ้านสันนาเดิมเป็นถนนลาดยาง ปัจจุบันผิวจราจรเกิดการช ารุดเสียหาย เป็น
   หลุมเป็นบ่อ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเกิดความเดือดร้อนแก่
   ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางผ่านพ้ืนที่
   เกษตรกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผิวจราจรช ารุดบ่อยครั้ง  จึง
   จ าเป็นต้องปรับปรุงถนนให้มีสภาพมั่นคงขึ้น     
             
3. วัตถุประสงค ์       :  1. เพ่ือปรับปรุงการให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
            2. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
            3. เพ่ือเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุใน
      การเดินทาง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  :  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 684 เมตร หนา 0.15 เมตร 
    หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ     :   บ้านป่าซาง ม.1  ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
 
6. วิธีการด าเนินการ   :   เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดล าพูน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  :  ปีงบประมาณ 2560 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  

9. ผลลัพธ์             : 1. ประชาชนบ้านสันนา ได้รับความสะดวกในการสัญจร 

  
                        2. ได้ถนนที่มีความมั่นคงถาวร  

    
  

                        3. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
   

  
                        4. ลดปัญหาที่เกิดซ้ าซาก ลดความเดือดร้อนของประชาชน 
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ส่วนที่  4 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   
(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการ
ประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์
ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าซางและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกัน
ตามล าดับต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงาน
เป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบล
ป่าซาง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน   จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้าน
ต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามารถจัดวางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 

 
 
   
     

    
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  ๑  ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

นายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
เทศบาลต าบล 

ป่าซาง 
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 “กรอบแนวคิดในการวางระบบติดตามและประเมินผล”   จุดเริ่มต้นของระบบการ ติดตามเริ่มจากการ
ได้รับทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แผนปฏิบัติการ / งบประมาณ / บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือ
ด าเนินงานโดยมุ่งเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบ กับเวลา (input monitoring) 
และการติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (performance 
monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไขในเชิงการ
บริหารแผน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผล มาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้น
ทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้ง เป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด   อย่างไรก็ดี  ระบบติดตามและประเมินผล จะได้รับผลกระทบจากการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการ ติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้
ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอ้ือ ต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน 
หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจท าให้ ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมี
ปัญหาได้ 

 

 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 าเนนิ 
   - งบประมาณ   - การด าเนินงานตามแผน        ตามแผนในเชิงรูปธรรม            งานตามแผนเมื่อเปรยีบเทียบ 
   - บุคลากร   - การบริหารแผนงาน               วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
   - ทรัพยากรอื่นๆ    
 
    
            
          ระบบติดตาม(Monitoring) 

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

             - การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 
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๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม   

การประเมินผล คือ เป็นการรวบรวมผลการติดตามความกาวหน้าของโครงการและการ 
ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน  การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล  
เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการ
ปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   

๑.  การประเมินผลเชิงปริมาณ 
 เป็นการประเมินผลความส าเร็จในการด าเนินงานและการใช้ งบประมาณในแต่ละ

โครงการโดยพิจารณาจากเป้าหมายของโครงการที"ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการและจ านวนงบประมาณทีได้ใช้
จ่ายจริง 

๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
  เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็น การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน 

โดยการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที ได้ก าหนดไว้ใน แผนพัฒนาสามปีและแผนด าเนินการ
ประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าการส ารวจความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ทีมีต่อ
การด าเนินการในภาพรวมของโครงการ 

ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า 
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หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได ้
   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 

๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามผลการด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซางซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
เสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-plan    

 เทศบาลต าบลป่าซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุป
เป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภา
ท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน       
ในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศ          
ไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
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๔.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี            
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  
ดังนี้ 
 

1. ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน    
    ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 

  ๑.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
  ๑.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
                     ๑.๔ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในภาพรวม 
  ๑.๕ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
     ท้องถิ่นในและยุทธศาสตร์ 
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของ 
    ยุทธศาสตร์และโครงการ  
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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 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์
(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) 

 

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) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 
 

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

    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 

(2) 

 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสยัทัศน์ 

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

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) 
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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 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(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 าแนวทางวธิีการประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิน่
ประจ าปีได้   
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรปุสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่         
ต้องมีการวิเคราะหไ์ด้แก่ S-Strength(จุดแข็ง) W-Weakness   
(จุดอ่อน) O-Opportunity(โอกาส) และ T-Threat(อุปสรรค) 
หลักการส าคัญกค็ือการวิเคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 
๒ ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณภ์ายนอก เพื่อให้
รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไหร่ จ าวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการ           
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ ์การด าเนินการ
ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ 
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัริาชการตามที่ไดร้ับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรก์าร 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการ 
บูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลตุามวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

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

๕  

๕.๓ จ านวนวตัถุประสงค ์
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ            
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งท่ี
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากทีสุ่ด  
และสามารถปฏิบัตไิด้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความ
เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๕  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มีความ
ชัด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มีผลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาป ี(๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่อง
สามปีเพื่อให้เกดิการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณทีผ่่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลัก
ความเป็นจริง กรณีม ี๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณมี ี๑ ปี ก็ให้
แสดง ๑ ปี โครงการดังกลา่วเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลมุ 
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มรีะยะเวลาและครอบคลมุทั้ง ๓ ปี 
ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวช้ีวัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้

๕  

๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวตัถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะไดร้ับก าหนดการวัดอันเป็นเครือ่งมือว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่า
ด าเนินการไดต้ามโครงการ ผลเกดิขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้
ตั้งไว ้

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผดิชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔
และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร ์             
แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลป่าซาง 
สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ตั้ง/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                  
ซ่ึงต้ังอยู่รมิแม่น้ าทา ฝัง่ตะวันตก และปากล าเหมืองน้ าคืน ฝัง่ใต้บรรจบกัน 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 สาย             
ตื้นเขินและแห้งขอดในฤดูแล้ง จะมีน้ าเฉพาะฤดูฝนเพียงระยะสั้น พ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งมีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 
50 ส่วนใหญ่อาศัยน้ าบาดาลและบ่อน้ าตื้นเป็นส าคัญ  
 จากสภาพภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ าท าให้สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายไม่ร้อน
จัดมากและในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อากาศจะเย็นจัดในตอนเช้าและมี            
หมอกลง อุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 14 0 C และสูงสุดประมาณ 390 C ในฤดูร้อน  ในฤดูฝนจะมีน้ า
หลากมากฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เนื่องจากฝายช ารุดและมีวัชพืชปกคลุม น้ าจะแห้งขอด
ในฤดูร้อน 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 

 
1,172 
310 
460 
338 
216 

 
658 
176 
134 
253 
268 

2 

 
924 
444 
479 
362 
245 

 
618 
162 
147 
314 
344 
20 

 
1,171 
500 
533 
450 
290 

 
727 
179 
182 
332 
409 
18 

 
2,095 
944 

1,012 
812 
535 

 
1,345 
341 
329 
646 
753 
38 

รวม 3,987 4,059 4,791 8,850 
 
 
 

รายการ ปีปัจจุบัน 

(2559) 

ปีท่ีแล้ว 

(2558) 

2ปีท่ีแล้ว 

(2557) 

3 ปีท่ีแล้ว 

(2556) 
ประชากรชาย (คน) 4,049 4,069 4,106 4,134 
ประชากรหญิง (คน) 4,785 4,796 4,807 4,864 
รวมประชากร (คน) 8,834 8,865 8,913 8,998 
บ้าน (ครัวเรือน) 3,987 3,988 3,936 3,890 

       ที่มา  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน มีนาคม  2559  
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จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ  
 

 

กลุ่มอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 
ประชากร
รวม ร้อยละ 

0 - 4 129       1.46  152       1.72  281       3.18  
5 - 9 148       1.68  137       1.55  285       3.23  

10 -14 157       1.78  135       1.53  292       3.31  
15 - 19 182       2.06  204       2.31  386       4.37  
20 - 24 301       3.41  263       2.98  564       6.38  
25 - 29 287       3.25  269       3.05  556       6.29  
30 - 34 283       3.20  301       3.41  584       6.61  
35 - 39 302       3.42  325       3.68  627       7.10  
40 - 44 289       3.27  313       3.54  602       6.81  
45 - 49 337       3.81  341       3.86  678       7.67  
50 - 54 355       4.02  464       5.25  819       9.27  
55 - 59 379       4.29  494       5.59  873       9.88  
60 - 64 306       3.46  440       4.98  746       8.44  
65 - 69 198       2.24  312       3.53  510       5.77  
70 - 74 149       1.69  207       2.34  356       4.03  
75 - 79 105       1.19  180       2.04  285       3.23  

80 ปีขึ้นไป 142       1.61  248       2.81  390       4.41  

 รวม  
  

4,049.00  
     

45.83  
  

4,785.00      54.17  
   

8,834.00  
   

100.00  
 
 
หมายเหตุ  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าซาง ณ  เดือน มีนาคม 2559 
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สถิติประชากร ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2559 
 

 
 

ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จ านวน  3  สาย 
 สภาพถนน   ลาดยาง  จ านวน 3  สาย ระยะทาง       13.100  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  160  สาย  ระยะทาง  50.4610  กิโลเมตร 
   ลาดยาง  จ านวน      8  สาย  ระยะทาง  3.7060  กิโลเมตร 
   ลูกรัง  จ านวน     7  สาย  ระยะทาง     3.4640  กิโลเมตร 
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ประปา 
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

ล าพูนตามเส้นทางถนนสายล าพูน- ลี้  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 

หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      
  - ประปาภูมิภาค  1    แห่ง   
  - ประปาหมู่บ้าน  26  แห่ง  จ านวนถังกรอง  37  แห่ง 
 
 
ไฟฟ้า 

การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลป่าซางเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอป่าซาง ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง ประกอบด้วยต าบลป่าซาง
และต าบลปากบ่องทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิต
เพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้งพ้ืนที่ อัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น  100 % และ
ยังคงมีความต้องการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ     

แหล่งน้ า 
- บ่อบาดาล  28  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 
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ า ด้านของถนน  จ านวน    125  สาย   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการท าความสะอาดราง/ท่อระบายน้ า ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป 
 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สนามกีฬาท้องถิ่น 3   แห่ง  สวนสาธารณะ  1  แห่ง 
สนามกีฬาเอกชน -    แห่ง  สวนสุขภาพ  1  แห่ง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)   
 
 

2.3 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 าทาจะแห้งในฤดูแล้ง  ราษฎรมีบ่อน้ าตื้นประจ า
บ้านเป็นส่วนมาก มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
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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 
 
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) วัดทา่ต้นงิ้ว    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 
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เศรษฐกิจ 
 ข้อมูลพ้ืนที่ท าการเกษตรรายหมู่บ้าน
 
ล ำดับ ต ำบล ช่ือบำ้น พ้ืนทีท่ัง้หมด รวมพ้ืนที่ ทีอ่ยูอ่ำศัย ทีอ่ื่นๆ

(ไร่) ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่

1 ป่าซาง ป่าซาง 1,105     206    29   256     84       2     2        464          640    1      

ล้อง 1,280     440    62   550     155     9     9        999          270    11     

ฉางข้าวน้อยเหนือ 1,344     247    48   601     134     10   10      858          473    13     

ฉางข้าวน้อยใต้ 1,078     240    17   529     129     11   11      780          295    3      

หนองหอย 1,106     235    38   465     114     180  132    880          215    11     

2 ปากบ่อง สบทา 740       184    32   320     95       1     1        505          230    5      

ท่าต้นง้ิว 705       382    23   215     74       7     7        604          97      4      

หนองสลีก 725       402    19   184     57       9     9        595          125    5      

หนองผ า 825       343    46   272     101     1     1        616          205    4      

ปากบ่อง 505       169    14   213     93       2     2        384          120    1      

รวม 9,413    2,848 328 3,605 1,036  232 184    6,685       2,670 58    

ปลกูไม้ผล/ไม้ยนืต้น ทีท่ ำกำรเกษตรอ่ืนๆทีน่ำ

 

 พืชที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว, ล าไย, กระเทียม, หอมแดงและพริก    

หมายเหตุ  :  รายงานส านักงานเกษตรอ าเภอ  ณ  เดือน 31 ธันวาคม  2557 
 

ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล ปี 2559  
รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   191,422  บาท/ปี   รายได้บุคคลเฉลี่ย    59,455   บาท/ปี 
รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน    84,449  บาท/ปี   รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย   26,181  บาท/ปี 

 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 มีสถานีต ารวจ  จ านวน 1 แห่ง  คือ สถานีต ารวจภูธรป่าซาง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง และ          
ป้อมยามต ารวจ จ านวน 2 แห่ง คือ 
 1. ป้อมยามป่าซาง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง 
 2. ป้อมยามสบทา    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  ต าบลปากบ่อง 
 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนสายหลักทั้งในเขตต าบลป่าซางและต าบลปากบ่อง (บูรณาการ
ร่วมกันระหว่างอ าเภอป่าซางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน) และติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในหมู่บ้าน
บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ต าบลป่าซาง จ านวน 8 จุด (ได้รับ+จัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน) 
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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 
  - พนักงานจ้างเหมาบริการ 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
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 
 ทั้งนี้  มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บั งคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
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การบริหารของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 การบริหารงานของเทศบาลต าบลป่าซางได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก กอง ฝ่าย และงาน 
โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองและผู้ จัดการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ของส านัก/กองนั้นๆ และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝ่ายและงานในฝ่ายและงานจะมีหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง แบ่งส่วนงานออกเป็นทั้งหมด 8 ส่วน  ได้แก่ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
6. กองสวัสดิการสังคม 
7. กองวิชาการและแผนงาน 
8. สถานธนานุบาล 

 
จ านวนบุคลากร    ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2559 
          ข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น     รวมทั้งสิ้น จ านวน  33 คน 
 ครูเทศบาล    รวมทั้งสิ้น จ านวน     3 คน 
 ลูกจ้างประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน  21 คน 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ   รวมทั้งสิ้น จ านวน   - คน 
 พนักงานจ้างทั่วไป   รวมทั้งสิ้น จ านวน   3 คน   
 พนักงานจ้างเหมา   รวมทั้งสิ้น จ านวน  67 คน   
 พนักงานสถานธนานุบาล   รวมทั้งสิ้น จ านวน    5 คน   

 
โครงสร้างรายได้ของเทศบาล 

          ประเภทรายได ้  ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  
          

1. รายได้ที่จดัเก็บเอง                           
       
3,637,734.83  

        
4,275,161.64  

      
4,767,047.33  

        
4,553,102.77  

2.รายได้ทีร่ัฐบาลจัดเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (บาท) 

      
26,782,849.35  

      
30,850,264.60  

    
30,946,881.85  

      
32,758,139.44  

 
        

3. เงินอุดหนุนทั่วไป 
      
12,733,725.00  

      
14,223,374.00  

    
15,152,753.00  

      
14,319,899.00  

4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
      
16,826,751.08  

      
18,533,710.72  

    
19,447,758.30  

      
22,950,409.66  

5.รวมรายได้ทั้งหมด (บาท) 
  
59,981,060.26  

   
67,882,510.96   70,314,440.48  

   
74,581,550.87  
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โครงสร้างรายจ่ายของเทศบาล 

 
รายจ่าย  ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  

   (บาท)   (บาท)   (บาท)   (บาท)  

1.รายจ่ายตามงบประมาณ 
      

38,002,960.91  
    

43,056,415.69  
   

47,178,984.89  
     

44,832,114.66  

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
                    

4.33  
                

13.30  
                  

9.57  
-                  

4.97  

  1.1  งบกลาง 
        

4,297,230.29  
      

3,636,486.78  
      

3,127,773.13  
       

2,794,507.61  

  1.2  งบรายจ่ายประจ า 
      

29,797,844.79  
    

33,211,465.98  
    

37,099,125.74  
     

34,988,104.89  

  1.3  งบรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
        

3,907,885.83  
      

6,208,462.93  
      

6,952,086.02  
       

7,049,502.16  

2.รายจ่ายพิเศษ 
      

17,750,116.08  
    

21,383,701.18  
    

19,447,758.30  
     

22,950,409.66  

   อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) 
                  

11.98  
                

20.47  
-                 

9.05  
                 

18.01  
  2.1 รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และเงินอุดหนุน  ที่ระบุวัตถุประสงค์ 

      
16,826,751.08  

    
18,533,710.72  

    
19,447,758.30  

     
22,950,409.66  

     2.1.1  งบกลาง       
15,680,631.60  

    
16,583,925.20  

      
1,818,096.07  

       
18,390,752.20  

     2.1.2  งบรายจ่ายประจ า 
        
1,096,119.48  

      
1,400,785.52  

    
16,851,662.23  

       
2,017,657.46  

     2.1.3  งบรายจ่ายเพื่อการ  
ลงทุน 

            
50,000.00  

        
549,000.00  

        
778,000.00  

       
2,542,000.00  

  2.2 รายจ่ายจากเงินสะสม 
          
923,365.00  

      
2,849,990.46             -                -    

  2.3 รายจ่ายจากเงินบัญชีส ารอง
รายรับ - - - - 
3. รายจ่ายทั้งหมด (ไม่รวมรายจา่ย
จากเงินสะสม และเงินส ารองรายรับ) 

     
54,829,711.99  

    
61,590,126.41  

    
66,626,743.19  

     
67,782,524.32  

4. รายจ่ายทั้งหมด (รวมรายจ่าย
จากเงินสะสม และเงินส ารองจ่าย
รายรับ)  55,753,076.99 

    
64,440,116.87  

    
66,626,743.19  

     
67,782,524.32  

 

 




