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ส่วนท่ี 1 

 

บทน ำ 
 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และ  
พนักงานเทศบาล สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล    ป่าซางจึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา   ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึ ง จุดแข็ง (strengths)    
จุดอ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561-2565)  

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่ เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี ขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน   ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าซาง  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลป่าซาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลป่าซาง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนไดเ้สีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลป่า
ซาง และต าบลปากบ่อง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้      
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วั นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                       (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเ่ปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
 

             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  ขึ้นและสรุปรายงานผล
เสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป 

                  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม ่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลป่าซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัด
วางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

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

ให้ผู้บรหิารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  



๔ 
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๔)  หวัหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้                

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

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

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 29 (3) 

ขัน้ตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30 (๕)   

 
 

 
 
 
 
 



๕ 
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แผนผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
๔.๒  แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

          

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

ก ำหนดแนวทำง วิธกีำรในกำรติดตำมแผนพัฒนำและ
ประเมินผล 

 

นำยกเทศมนตรีเสนอต่อสภำเทศบำลคณะกรรมกำร
พัฒนำเทศบำล 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
 ให้ประชำชนในทอ้งถิ่นทรำบโดยท่ัวกันอย่ำงน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  

 ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวำ่  ๓๐ วัน   

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

รำยงำนผลและเสนอควำมเหน็ ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อนำยกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผล

เทศบำลต ำบลป่ำซำง 



๖ 
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๕  ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถงึ  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด ๖ ข้อ 28  ข้อ 29  

ข้อ 28  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิน่คัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
  ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  
ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
        ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
        แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
        แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะ 
        เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ  
        ทุกปี   
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

๕.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น      
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าซางซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผล
ด้วยระบบ e-plan    ซึ่งเทศบาลต าบลป่าซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 



๗ 
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 ๑.  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้ว    เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภา
ท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

                                   1. แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ        
    พัฒนา 
 3. แบบประเมินผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์   
    การพัฒนา 
 4. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 

                          6. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
           ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                  7. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
           ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซางมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๘ 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนทีส่ าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

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

 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 



๙ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  สามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม
อ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการ
ท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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ส่วนท่ี 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 
วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลต าบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
พันธกิจ 
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ     

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

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

สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความ

มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. เพ่ิมศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

 เทศบาลต าบลป่าซางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
  
       1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน  ทางเท้า รางระบายน้ า 
 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
 3. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 
 4. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

5. การจัดท าและวางระบบผังเมือง 
 
 
 
 



๑๑ 
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        2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 

 

  3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
      พอเพียง 

   4. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
               5. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

 3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 1. การป้องกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 
 4. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  
 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
 5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกฬีา 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
  
 6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
 1. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
 2. การปอ้งกันและควบคุมโรค 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 

 

5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
 

  



๑๒ 
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 7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 1. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 
 

            ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

 

แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบำลต ำบลป่ำซำง.................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
๑  คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท ารา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจดัท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถ่ิน 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 
 
 

 
ส่วนท่ี 3 

   



๑๔ 
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๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   



๑๕ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนา ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

20 13,572,000 36 31,025,300 44 20,240,690 71 44,572,100 59 51,484,550 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

7 165,000 9 220,000 12 780,000 10 740,000 9 720,000 

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชวีิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 31 28,134,140 31 30,777,584 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
กีฬา 

1 200,000 14 1,041,000 39 3,763,400 37 3,652,700 36 3,602,700 

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 10 1,382,000 10 1,430,000 10 1,430,000 24 1,670,000 24 1,670,000 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

23 525,000 30 1,780,000 36 2,125,000 36 2,135,000 36 2,125,000 

รวม 96 39,273,730 138 59,561,300 186 55,571,090 223 82,363,940 209 91,839,834 



๑๖ 

 

 
 ===================================================================================================== 
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แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  โครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
       จ ำนวนโครงกำร      

ในแผนพัฒนำฯ 
    จ ำนวนโครงกำรใน      

เทศบัญญัติ 
จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำรแล้ว 

จ ำนวนโครงกำรที่กันเงิน  
โครงกำรที่ด ำเนินกำร
โดยไม่ใช้งบประมำณ 

จ ำนวนโครงกำรไม่ได้
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

44 23.66 20 17.24 3 2.59 17 14.66 0 0.00 0 0.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

12 6.45 8 6.90 5 4.31 0 0.00 0 0.00 3 2.59 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม 
วัฒนธรรมและคณุภาพชีวิต 

32 17.20 18 15.52 8 6.90 0 0.00 0 0.00 10 8.62 

๔. ยุทธศาสตรด์้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 6.99 11 9.48 8 6.90 0 0.00 2 1.72 1 0.86 

๕. ยุทธศาสตรด์้าน
การศึกษา และการกีฬา 

39 20.97 20 17.24 12 10.34 0 0.00 0 0.00 8 6.90 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบ
สาธารณสุข 

10 5.38 9 7.76 9 7.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง 
การบริหาร 

36 19.35 30 25.86 13 11.20 0 0.00 4 3.45 13 11.20 

รวมท้ังสิ้น 186 100 116 100 58 50.00 17 14.66 6 5.17 35 30.17 



๑๗ 

 

 
 ===================================================================================================== 
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โครงกำร/กิจกรรมย่อยภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดล ำพูน 

 
ผลกำรติดตำมผลด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบอุดหนุนเฉพำะกิจ 2563   

โครงกำร  งบประมำณ  หมำยเหตุ 

1. ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบล
ปา่ซาง เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 26,500.00   

2. ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสบทา ซอย 4 เชื่อมซอย 5 หมู่ 1 ต.ปากบ่อง กว้าง 4 - 5 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1.036 กิโลเมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,352 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

  1,299,000.00 
  

3. ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยหลัง โรงเรียนป่าซาง (พิศาล) - สันนา หมู่ 1 ต.ป่าซาง กว้าง 4 -5 
เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 629 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,010 ตารางเมตร เทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน 

    938,000.00 
  

      
รวมทั้งสิ้น    2,263,500.00    

 



๑๘ 

 

 
 ===================================================================================================== 
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โครงกำรที่ได้รับงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
   

โครงกำร  งบประมำณ  หมำยเหตุ 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าซางเชื่อมต าบลม่วงน้อย อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

        1,200,000.00  

  

2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านสบทา  หมู่ที่  1 ต าบล
ปากบ่อง เชื่อมต าบลต้นธง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  

        446,000.00  

  

3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางมณีนาคเสน บ้านป่าซาง  หมู่ที่
1  ต าบลป่าซาง เชื่อมสบทา หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

       2,562,000.00  

  
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

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

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  
 
 

 
 
 
 

โครงกำร  งบประมำณ  หมำยเหตุ 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ 4 
ต าบลป่าซาง เชื่อมบ้านป่าข่าหลวง  หมู่ 6  ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน   

     1,066,000.00  

  

5. ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหนองสะลีก หมู่ที่  3 
ต าบลปากบ่อง  เชื่อมกอม่วง  ต าบลแมแ่รง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 

     500,000.00  

  
 

รวมทั้งสิ้น 
   5,774,000.00  
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=======================================================================================================          
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมนิผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
                 
                     ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนและจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 
โครงกำรตำม
แผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

  โครงกำรตำม 
เทศบัญญัติ 

โครงกำรจ่ำย
ขำดเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรที่
ปรำกฏในแผน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

44 20 13 17.74 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ 
   ท่องเที่ยว 

12 8   4.30 

3.การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม 
   และคุณภาพชีวิต 

32 18   9.68 

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 

13 11   5.91 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา และการ 
   กีฬา 

39 20   10.75 

6.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 10 9   4.84 

7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 36 30   16.13 

รวม 186 116 13 69.35 

 
 
 
 
 

 



21 

 

=======================================================================================================          
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

                           
 

 

                      กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  เทศบาลต าบลป่าซางโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบล ป่าซาง  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63  ด้วยระบบ e-plan ซ่ึงมรีายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ส่วนท่ี  4 
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กำรวำงแผน 
           เทศบาลต าบลป่าซาง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
          เทศบาลต าบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  
2562  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่(พ.ศ. 2561-2565)  ดังนี้  
 
 

ยุทธศำสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

20 13,572,000 36 31,025,300 44 20,240,690 71 44,572,100 59 51,484,550 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 7 165,000 9 220,000 12 780,000 10 740,000 9 720,000 

การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 31 28,134,140 31 30,777,584 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
กีฬา 

1 200,000 14 1,041,000 39 3,763,400 37 3,652,700 36 3,602,700 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

10 1,382,000 10 1,430,000 10 1,430,000 24 1,670,000 24 1,670,000 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

23 525,000 30 1,780,000 36 2,125,000 36 2,135,000 36 2,125,000 

รวม 96 39,273,730 138 59,561,300 186 55,571,090 223 82,363,940 209 91,839,834 
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จ. กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

  ผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 116  โครงการ   งบประมาณ 15,601,205  
บาท  และจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ 4,531,400 บาท   สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมเทศบัญญัติ จ่ำยขำดเงินสะสม 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

20 8,279,237.00 13 4,531,400.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

8 178,068.00     

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิต 

18 692,600.00     

การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

11 804,000.00     

การพัฒนาด้านการศึกษา และการ
กีฬา 

20 3,195,100.00     

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 9 1,088,000.00     

การพัฒนาด้านการเมือง-การ
บริหาร 

30 1,364,200.00     

รวม 116 15,601,205.00 13 4,531,400.00 
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รำยละเอยีดโครงกำรในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจำ่ย เทศบำลต ำบลป่ำซำง  มีดังนี้ 
ยุทธศำสตรท์ี่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย 13 (ซอยสายสุนีย์ 
สรินทร์ค า ไปถนนประชาอุทิศ) ม.1 ต.ป่าซาง 

887,000.00 กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนอู่นครพิงค์ ชุมชน บ้านล้อง 
ม.2 ต.ป่าซาง 

577,800.00 กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอยข้าง บ้านลุงวี 
ม.3 ต.ป่าซาง 

328,700.00 กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม รางระบายน้ า แยกซอย 6 ม.3 
ต.ป่าซาง 

281,700.00 กองช่าง 
 

5 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางส่งน้ า เพ่ือการเกษตร       
สายล าเหมืองกลาง ม.4 ต.ป่าซาง 

916,000.00 กองช่าง 
 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ข้างถนนสายประชาอุทิศ      
หนองหอย ม.5 ต.ป่าซาง 

435,400.00 กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านลุงสมคิด น้อยยา ม.1      
ต.ปากบ่อง 

229,000.00 กองช่าง 
 

8 เสริมผิวแอสฟัเสริมผิวแอสฟัลท์ติค คอนกรีต ซอย 1    
ม.1 ต.ปากบ่อง 

187,700.00 กองช่าง 
 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.1 ต.ปากบ่อง 280,000.00 กองช่าง  

10 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/1   
หมู่ที่ 2 ต าบลปากบ่อง 

483,500.00 กองช่าง 
 

11 เสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัด เชื่อมพ่อบ้าน 
ม.3 ต.ปากบ่อง 

349,700.00 กองช่าง 
 

12 ปรับปรุงถนน ซอย 4 ม.4 ต.ปากบ่อง 614,700.00 กองช่าง  

13 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4,5 และ 6 ม.5       
ต.ปากบ่อง ซอย 4,5 และ 6 ม.5 ต.ปากบ่อง 

478,400.00 กองช่าง 
 

14 ก่อสร้างลานเอนก ประสงค์ ม.5 ต.ปากบ่อง 295,400.00 กองช่าง  

15 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวุฒิ ม.4 ต.ป่าซาง 64,800.00 กองช่าง  
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ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอป่าซาง 438,347.00 กองช่าง 
 

17 ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน ม.1 ต.ปากบ่อง 82,700.00 กองช่าง  

18 เจาะบ่อบาดาล บ้านสันนา ม.1 ต.ป่าซาง 166,400.00 กองช่าง  

19 ปรับปรุงระบบประปา สนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง 1,166,000.00 กองช่าง 
 

20 ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จ านวน 1 ชุด 15,990.00 กองช่าง  

 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

21 โครงการป่าซาง เมอืงน่าอยู่ เปิดประตู สู่อาเซียน 40,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลต าบล   
ป่าซาง 

27,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน 

 

23 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

24 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม 11,068.00 กองสวัสดิการสังคม  

25 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

26 โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพ การท าไส้อ่ัว และหมู 
แดดเดียว 

15,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

27 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว 20,000.00 กองสวัสดิการสังคม  

28 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การท าผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูล 
ค่าโดยวิธีเดคพูาร์ต 

25,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนสังคม วัฒนธรรม และคุณภำพชีวิต 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

30 โครงการครอบครัวเข้มแข็ง รวมแรงเป็นหนึ่ง 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

31 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

32 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 30,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
 

33 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000.00 กองการศึกษา  

34 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000.00 กองการศึกษา  

35 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 กองการศึกษา    
(โอนลดงบประมาณ) 

 

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปากบ่อง 170,000.00 กองการศึกษา  

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าต้นงิ้ว 20,000.00 กองการศึกษา  

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านล้อง 20,000.00 กองการศึกษา  

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผ า 20,000.00 กองการศึกษา 
 

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก 20,000.00 กองการศึกษา 
 

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางช้าวน้อยใต้ 20,000.00 กองการศึกษา  

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ 20,000.00 กองการศึกษา 
 

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซาง 60,000.00 กองการศึกษา 
 

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอย 20,000.00 กองการศึกษา  
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ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำด้ำนสังคม วัฒนธรรม และคุณภำพชีวิต 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
45 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก

และนักเรียน (ครู D.A.R.E) 
15,600.00 กองการศึกษา 

 

46 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอป่าซาง 92,000.00 กองการศึกษา  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

47 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

48 โครงการชุมชนลดขยะ เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

49 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

50 โครงการแหล่งน้ าปลอดภัย ประชาชนใช้บ่อดักไขมัน 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

51 โครงการ 3RS ประชารัฐคัดแยกขยะ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

52 โครงการบ าบัด น้ าเสียด้วย มือเรา EM Ball ลดโลกร้อน 12,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

53 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอนเทศบาลต าบลป่าซาง 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  
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54. โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 700,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

55 โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

56 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

57 โครงการจัดซื้อถุงด า เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่
ประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความเทศบาลต าบลป่าซาง 

0.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม       

(โอนลดงบประมาณ) 
 

 

ยุทธศำสตรท์ี ่5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

58 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม
การศึกษา 

30,000.00 กองการศึกษา 
 

59 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 20,000.00 กองการศึกษา 
 

60 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการ
บริหารสถานศึกษา 

5,000.00 กองการศึกษา 
 

61 โครงการวันวิชาการ 15,000.00 กองการศึกษา 
 

62 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน 

10,000.00 กองการศึกษา 
 

63 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 20,000.00 กองการศึกษา 
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64 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 กองการศึกษา 
 

65 โครงการพัฒนาครู/ ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา 5,000.00 กองการศึกษา 
 

 

ยุทธศำสตรท์ี ่5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

66 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

20,000.00 กองการศึกษา 
 

67 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
 
 
 

5,000.00 กองการศึกษา 

 

68 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง)                               

463,800.00 กองการศึกษา 
 

  1.เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวัน ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลป่าซาง 294,000 บาท 

    
 

  2.ค่าจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ของนักเรียนศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลปา่ซาง 102,000 บาท 

    
 

  3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง 18,000 บาท      

  4.ค่าหนังสือของนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง 12,000 บาท       

  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.ทต.ป่าซาง 25,800 บาท      

  6.ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง 12,000 บาท      

69 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลป่าซาง)                                                                                                                   

683,000.00 กองการศึกษา 
 

  1.ค่าอาหารกลางวัน 400,000 บาท        

  2.ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว 170,000 บาท       

  3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 30,000 บาท      

  4.ค่าหนังสือ 20,000 บาท      

  5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 43,000 บาท        
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  6.ค่าอุปกรณ์การเรียน 20,000 บาท      

 

 

 

ยุทธศำสตรท์ี ่5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

70 อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                              

318,300.00 กองการศึกษา 
 

  1.ค่าปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา 20,000 บาท      

  2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การเรียนรู้ในโรงเรียน 
50,000 บาท 

    
 

  3.ค่าใช้จา่ยในการ พัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 12,000 บาท 

    
 

  4.ค่าใชจ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา 21,000 บาท 

    
 

  5.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต ADSL 9,600 บาท      

  6.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต wifi 7,200 บาท      

  7.ค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 100,000 บาท        

  8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 50,000 บาท  

    
 

  9.โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาฯ 11,000 บาท 

    
 

  10.โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาฯ 33,000 บาท 

    
 

  11. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง 4,500 บาท 

    
 

71 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,320,000.00 กองการศึกษา 
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72 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 50,000.00 กองการศึกษา 
 

 

 

 

ยุทธศำสตรท์ี ่5  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ และกำรกีฬำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

73 โครงการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 20,000.00 กองการศึกษา 
 

74 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0.00 กองการศึกษา    
(โอนลดงบประมาณ)  

75 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบล
ป่าซาง 

20,000.00 กองการศึกษา 
 

76 โครงการสวนธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

100,000.00 กองการศึกษา 
 

77 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา           
(เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสังกัด 
ศพด.) 

10,000.00 กองการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที ่6  กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุข   

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
78 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภคในชุมชน 20,000.00 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  

79 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

80 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่เกิดจากสัตว์ 
สู่คน 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

81 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 130,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

82 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

83 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

84 โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ 

10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

85 โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ า 10,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  

86 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 
20,000 บาท จ านวน 10 หมู่บ้าน  
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน) 

200,000.00 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 

ล ำดบั
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

87 โครงการลดใช้พลังงาน 20,000.00 ส านักปลัด  
 

88 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร 4.0 20,000.00 ส านักปลัด   

89 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

10,000.00 ส านักปลัด  
 

90 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาลต าบลป่าซาง 

40,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

91 โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000.00 ส านักปลัด  
 

92 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งป้องกนัยาเสพติด 100,000.00 ส านักปลัด  
 

93 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 ส านักปลัด  
 

94 โครงการวันเทศบาล 
 

30,000.00 ส านักปลัด  
 

95 โครงการฝึกอบรมตราฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 

20,000.00 ส านักปลัด  
 

96 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 
 

10,000.00 ส านักปลัด  
 

97 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 
 

564,000.00 ส านักปลัด 
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98 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลป่าซาง 20,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

99 โครงการเพิ่มรายได้จากแผนที่ภาษีและทรัพย์สินให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

25,200.00 กองคลัง 
 

100 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 ส านักปลัด  
 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ  

101 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

102 โครงการพัฒนาศนูย์บริการประชาชนเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

10,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

103 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าซาง 

50,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

104 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง  
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี  

10,000.00 ส านักปลัด  
 

105 โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ 30,000.00 ส านักปลัด  
 

106 โครงการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้และ พัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติ ราชการส าหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง ของ 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

20,000.00 ส านักปลัด  
 

107 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอป่าซาง จังหวัด 
ล าพูน ประจ าปี งบประมาณ 2563 

40,000.00 กองวิชาการและ
แผนงาน  

108 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 20,000.00 ส านักปลัด  
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109 โครงการศูนย์ประสานความปลอดภัยเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

30,000.00 ส านักปลัด  
 

110 โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัยแก่
สถานศึกษา 

20,000.00 ส านักปลัด  
 

111 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและป้องกัน 
 

30,000.00 ส านักปลัด  
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที ่7  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง-กำรบริหำร 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

112 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. และ 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 ส านักปลัด  
 

113 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 ส านักปลัด  
 

114 โครงการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

50,000.00 ส านักปลัด  
 

115 โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
เทศบาลต าบลป่าซาง 

10,000.00 กองช่าง 
 

116 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60,000.00 ส านักปลัด  
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ลงนำมในสัญญำ 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 20 8,188,567.00 3 910,177.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 5 78,125.00 5 78,125.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 8 344,355.00 8 344,355.00 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 8 699,292.00 8 509,292.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการ
กีฬา 12 2,150,508.00 12 2,150,508.00 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 9 1,015,500.72 9 1,015,500.72 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     

                     เทศบาลต าบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 75 
โครงการ จ านวนเงิน 12,797,733.72  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 58 โครงการ จ านวนเงิน 
5,329,343.72  ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 13 321,386.00 13 321,386.00 
รวม 75 12,797,733.72 58 5,329,343.72 

 

 

 

 

            เทศบาลต าบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการ          
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ  จ านวนเงิน 4,531,400  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ       
จ านวน 10 โครงการ  จ านวนเงิน 3,688,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ลงนำมในสัญญำ 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 13 4,531,400.00 10 3,688,000.00 

  
         

 

รวม 

 13 4,531,400.00 10 3,688,000.00 
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รำยละเอียดโครงกำรทีมี่กำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ  มีดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

1 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 
13 (ซอยสายสุนีย์ สุรินค า ไปถนนประชา
อุทิศ) หมู่ที่ 1 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

887,000.00 887,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้ 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าถนนอู่นครพิงค์
ชุมชนบ้านล้อง หมูที่ 2 ต าบลป่าซาง (ตาม
แบบแปลนเทศบาล) 

577,800.00 577,800.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

3 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านลุงวี หมู่ที่ 3 ต าบล
ป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

328,700.00 328,700.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมรางระบายน้ า 
แยกซอย 6 หมู่ที่ 3 ต าบลป่าซาง (ตามแบบ
แปลนเทศบาล) 

281,700.00 257,000.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  
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5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ล าเหมอืงกลาง 
หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

916,000.00 916,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ข้างถนนสาย
ประชาอุทิศ หนองหอย หมู่ที่ 5 ต าบลป่าซาง 
(ตามแบบแปลนเทศบาลและแบบทางหลวง
ชนบท) 

435,400.00 435,400.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านลุงสมคิด น้อยยา หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

229,000.00 229,000.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ  
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

8 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 
หมูท่ี่ 1 ต าบลปากบ่อง    
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

187,700.00 146,500.00 146,500.00 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลปากบ่อง                 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

280,000.00 280,000.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบกอ่หนี้  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10/1 หมู่ที่ 2 ต าบลปากบ่อง 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

483,500.00 483,500.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบกอ่หนี้  

11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 
สายหน้าวัดเชื่อมพ่อบ้าน หมู่ที่ 3 ต าบล    
ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

349,700.00 336,000.00 336,000.00 
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12 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 หมู่ที่ 4 ต าบล
ปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

614,700.00 614,700.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 
5 และ 6 หมู่ที่ 5 ต าบลปากบ่อง 
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

478,400.00 478,000.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

14 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที ่5 
ต าบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

295,400.00 295,400.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายวุฒิ หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

64,800.00 64,800.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอไฟฟ้า    
ป่าซาง 

438,347.00 427,677.00 427,677.00 

17 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่
1 ต าบลปากบ่อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

82,700.00 82,700.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

18 โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสันนา หมู่ที ่1 
ต าบลป่าซาง (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

166,400.00 166,400.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

19 โครงการปรับปรุงระบบประปาสนามกีฬา
เทศบาลต าบลป่าซาง  
(ตามแบบทรัพยากรน้ า) 

1,166,000.00 1,166,000.00 ด าเนินการก่อสร้าง  
กันเงินแบบก่อหนี้  

20 ติดตั้งไฟกระพริบ จ านวน 1 ชุด 15,990.00 15,990.00 ยังไม่ได้ด าเนินการ
กันเงินแบบไม่ก่อหนี้            
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000.00 16,230.00 16,230.00 

22 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม 11,068.00 11,068.00 11,068.00 

23 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 20,000.00 11,323.00 11,323.00 

24 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าไส่อั่วและ
หมูแดดเดียว 15,000.00 14,504.00 14,504.00 

25 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์
จากเดคูพาร์ต 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
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ยุทธศำสตรท์ี ่3  กำรพัฒนำด้ำนสังคม วัฒนธรรมและคุณภำพชีวิต 

ล ำดับ
ที ่

ชือ่โครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 49,960.00 49,960.00 

27 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 30,000.00 18,005.00 18,005.00 

28 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

29 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000.00 14,890.00 14,890.00 

30 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 60,000.00 58,900.00 58,900.00 

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านปากบ่อง 170,000.00 150,000.00 150,000.00 
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32 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรป่าซาง 15,600.00 15,600.00 15,600.00 

33 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง 92,000.00 7,000.00 7,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

34 โครงการความรู้คู่ชุมชน สะอาดสดใสไร้มลพิษ 10,000.00 9,357.00 9,357.00 

35 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

36 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน 20,000.00 9,400.00 9,400.00 

37 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 10,000.00 8,085.00 8,085.00 

38 โครงการ 3 Rs ประชารัฐ คัดแยกขยะ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
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39 โครงการบ าบัดน้ าเสียด้วยมือเรา EM Ball   
ลดโลกร้อน 

12,000.00 4,000.00 4,000.00 

40 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

700,000.00 646,000.00 456,000.00 

41 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 450 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรกีฬำ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

42 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

20,000.00 15,082.00 15,082.00 

43 โครงการอบรมพัฒนาการประกนัคุณภาพ
ภายในและการบริหารสถานศึกษา 

5,000.00 3,700.00 3,700.00 

44 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

10,000.00 9,879.00 9,879.00 

45 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 20,000.00 15,530.00 15,530.00 

46 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 78,980.00 78,980.00 
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47 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญ 
ของชาติ 

5,000.00 3,545.00 3,545.00 

48 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

463,800.00 305,780.00 305,780.00 

49 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล   
ป่าซาง) 

683,000.00 549,941.00 549,941.00 

50 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

318,300.00 139,500.00 139,500.00 

51 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,320,000.00 933,460.00 933,460.00 

52 โครงการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย 

20,000.00 5,410.00 5,410.00 

53 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

100,000.00 89,701.00 89,701.00 

 

 

ยุทธศำสตร์ที ่ 6  กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

54 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภคใน
ชุมชน 

20,000.00 12,000.00 12,000.00 

55 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 648,000.00 648,000.00 648,000.00 

56 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
จากสัตว์สู่คน 

10,000.00 2,450.00 2,450.00 

57 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในชุมชน 

130,000.00 82,408.72 82,408.72 
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58 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 10,000.00 8,204.00 8,204.00 

59 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000.00 43,650.00 43,650.00 

60 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

10,000.00 9,622.00 9,622.00 

61 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ า 10,000.00 9,166.00 9,166.00 

62 เงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

63 โครงการลดใช้พลังงาน 20,000.00 19,600.00 19,600.00 

64 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานลูกจ้างผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเดน่ 

10,000.00 2,500.00 2,500.00 

65 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน เทศบาลต าบล
ป่าซาง 

40,000.00 20,800.00 20,800.00 
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66 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการจัดตั้ง
หมู่บ้านเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 

67 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

20,000.00 19,760.00 19,760.00 

68 โครงการเพิ่มรายได้จากแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

25,200.00 25,200.00 25,200.00 

69 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 480 480 

70 โครงการตามนโยบายต่างๆของรัฐ 30,000.00 17,726.00 17,726.00 

71 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

40,000.00 39,915.00 39,915.00 

72 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร 20,000.00 19,860.00 19,860.00 

 

ยุทธศำสตร์ที่  7  ด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำรตำมแผน 
งบตำมเทศ

บัญญัติ 
ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

73 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

30,000.00 21,500.00 21,500.00 

74 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

30,000.00 29,845.00 29,845.00 

75 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลป่าซาง 

60,000.00 4,200.00 4,200.00 
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  รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทีมี่การกอ่หนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
ลงนำมสัญญำ 

งบประมำณ
คงเหลือ  

1 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยก้างปลาหลังโรงเรียน
บ้านป่าซาง(พิศาล) หมู่ที่ 1 ต าบลป่าซาง 

    
251,000.00  

   
247,000.00  

          
4,000.00   

2  วางท่อส่งน้ าเพ่ือ การเกษตร ม.3 ต.ป่าซาง 98,300.00                -     ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

3 เสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยโรงสีข้าว 
หมู่ที่ 4 ต าบลป่าซาง 

478,000.00    
477,000.00  

          
1,000.00   

4 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 15 ม.4 ต.ป่าซาง 332,000.00    
331,500.00  

            
500.00   
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5 วางท่อ คสล.ข้างถนน สายท่าต้นงิ้ว ม.2       
ต.ปากบ่อง ไป บ้านล้อง ม.2 ต.ป่าซาง 

884,800.00    
800,000.00  

        
84,800.00   

6 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอย 10 ม.
3 ต.ป่าซาง 

442,300.00    
410,000.00  

        
32,300.00   

7 เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.1 ต.ปาก
บ่อง 

163,800.00    
137,000.00  

        
26,800.00   

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 ม.3 ต.ป่าซาง 416,000.00    
415,500.00  

            
500.00   

9 วางท่อประปาหมู่บ้าน หนองหอย หมู่ที่ 5     
ต.ป่าซาง 

465,700.00                -     ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

10  วางท่อประปาหมู่บ้าน ดอนนา หมู่ที่ 2        
ต.ป่าซาง 

90,500.00                -     ยังไม่ได้ด าเนินการ  
 

11 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในสนามกีฬา
เทศบาล ต าบลป่าซาง 

189,000.00    
183,000.00  

          
6,000.00   

12 ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอย 9 หมู่ 5 
ต าบลปากบ่อง 

320,000.00    
287,000.00  

        
33,000.00   

13  ก่อสร้างห้องน้ าสนามกีฬา เทศบาลต าบล
ป่าซาง 

400,000.00    
400,000.00  

                   -    
 

 

รายละเอียดโครงการค้างจ่ายในเทศบัญญัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่มีการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563  มีดังนี้ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
ลงนำมสัญญำ 

งบประมำณ
คงเหลือ  

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกอแก ซอย 2 ข้างอู่รถ หมู่ 5       
ต าบลป่าซาง 

    
697,000.00  

   
587,000.00  

      
110,000.00   
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2 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักถนน
บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ ซอย 10 หมู่  3  
ต าบลป่าซาง 

 
96,000.00 

     
94,800.00  

          
1,200.00   

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าชุมชนดอนนา 
หมู่ 2  ต าบลป่าซาง 

 
203,500.00 

   
183,000.00  

        
20,500.00   

4 โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ         
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคล    
พระราชพิธีราชาภิเษก 

 
221,000.00 

   
219,000.00  

          
2,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                โครงกำรที่ด ำเนินกำรโดยไม่ใชง้บประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดท า
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
เมืองลดคาร์บอนเทศบาลต าบลป่าซาง 

10,000.00 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   

 

2 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

10,000.00 บูรณาการร่วมกันงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบล
ป่าซาง  
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1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

20,000.00 ด าเนินการร่วมกับโครงการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลป่าซาง  

2 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 บูรณาการร่วมกับโครงการ
ฝึกอบรมมาตรฐาน คุณธรรม
จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานลูกจ้างเทศบาลต าบล   
ป่าซาง 

 

3 โครงการด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลต าบลป่าซาง 

50,000.00 ด าเนินการโดยเบิกจ่าย
งบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019           
จ านวน 1,537  ครัวเรือน  เป็นเงิน 
714,903.60บาท 

 

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 ด าเนินการโดยเบิกจ่าย
งบประมาณในหมวดค่าใช้สอย 

 

 

 

 

 

 

 

         
                   โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการป่าซาง เมืองน่าอยู่ เปิดประตู สู่อาเซียน 40,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 

 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

27,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโคโรนา  2019 

 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การท าไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
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ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการครองครัวเข้มแข็ง รวมแรงเป็นหนึ่ง 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019         
(โอนลดงบประมาณ) 

 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าต้นงิ้ว 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านล้อง 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผ า 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางช้าวน้อย
ใต ้

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านฉางข้าวน้อย
เหนือ 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซาง 60,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหอย 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการจัดซื้อถุงด า เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่

ประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความเทศบาลต าบล 
ป่าซาง 

0.00 ไมไ่ด้ด าเนินการ  
เนื่องจากมีการจัดการ
ขยะแบบฝังกลบ            
(โอนลดงบประมาณ) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม

การศึกษา 
30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

2 โครงการวันวิชาการ 15,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

3 โครงการพัฒนาครู/ ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา 5,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

5 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 

6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
(โอนลดงบประมาณ) 

 

7 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลป่าซาง 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา        
(เงินอุดหนุนส าหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
สังกัด ศพด.) 

10,000.00 ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของ
การประเมินครู คศ.2 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร 4.0 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

4 โครงการวันเทศบาล 30,000.00 ไมไ่ด้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของ   
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร 564,000.00 เนื่องจากไม่มีการจัดการ
เลือกตั้ง  

6 โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชนเทศบาล
ต าบลป่าซาง 

10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจัดท าแผน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลต าบลป่าซาง 

50,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
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ล ำดับที่ โครงกำร 
จ ำนวน

งบประมำณ 
เหตุผล 

 
8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าซาง               

1.โครงการจัดงานรัฐพิธี  
10,000.00 อ าเภอป่าซางไม่ขอรับ

งบประมาณเงินอุดหนุน  
 

9 โครงการฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้และ พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ ราชการส าหรับพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง ของ เทศบาลต าบลป่าซาง 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

10 โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันสาธารณภัย
แก่สถานศึกษา 

20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

11 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและ
ป้องกัน 

30,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างเทศบาลต าบลป่าซาง 

10,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อมูลในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (e-plan) ปีงบประมำณ 2563 

รำยกำร จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณ    
(บำท)   

การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 116 15,601,205 

ผลการด าเนินงานตามขอ้มูลระบบ (e-plan) โครงการที่ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

58      5,329,343.72 

 

คิดเป็นร้อยละ 50.00  

โครงการที่กันเงิน 
โครงการทีด่ าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

17 
6 
 

    7,303,490 
 

คิดเป็นร้อยละ 19.828  

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ด าเนินการ 35  

คิดเป็นร้อยละ 30.172  

 

1. จ านวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.2563     จ านวน   116  โครงการ   
          2. ผลการด าเนินงานตามข้อมูลระบบ  (e-plan) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน    58   โครงการ 
 3. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีข่อกันเงินไว้แต่               จ านวน    17   โครงการ 
               ยังไม่ไดด้ าเนินการ 
 4. โครงการทีไ่ด้รับเงินงบประมาณแต่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ     จ านวน     6    โครงการ 
 5. โครงการทีไ่ดร้บัเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ด าเนินการ     จ านวน   35   โครงการ
       
  สรุป  :  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    จ านวน    81  โครงการ    
            คิดเป็นร้อยละ 69.83   
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รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 

รำยกำร จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณ    
(บำท)   

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2563 186 55,571,090 

รวมโครงการ 186  

โครงการที่น ามาตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  116 15,601,205 

โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 13 4,531,400 

โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 8 8,037,500 

รวมโครงการทีน่ ามาด าเนินการ 137  

คิดเป็นร้อยละ 73.65  
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ควำมคิดเหน็จำกคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำซำง 
   
 ปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัต ิ
  
 1.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ โดยมาก
จะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมได้เสนอขึ้นมาใหม่มีจ านวนมากขึ้น  ประกอบกับโครงการ/กิจกรรมเดิมที่
ไม่ได้ด าเนินการให้คงไว้ในปีต่อไป ส่งผลให้จ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก  
 3.ปัญหาที่เสนอมา ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  มีการเสนอโครงการเฉพาะกลุ่มที่เข้าร่วม
ประชาคมเท่านั้น   
 4. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้  บางโครงการมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ 
และการขออนุญาต  
 5. ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2563  ในภาพรวม น าไปปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 80 เนื่องจาก
งบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า  ได้แก่  เงินเดือนค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการประชุม  อบรม  สัมมนา หรือกิจกรรมทีค่วามเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนจ านวนมากได ้
 
  
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำซำง 

 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจ าหมู่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ   กลุ่มเยาวชน  และมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  การจดัประชาคมในหมู่ที่ 1  ต าบลป่าซาง  ควรจัดประชาคมเป็นรายชุมชน  
เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการจัดประชาคมรวมทั้ง  4  ชุมชน  ท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย อาจเพราะไม่สะดวก
ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. ในการประชาคมของหมู่ที่  1  ต าบลป่าซาง ขอให้ทางหมู่บ้านสรุปเรียงล าดับปัญหาและความต้องการ
เพ่ือเป็นการเสนอโครงการที่ทางชุมชนต้องการจริง ๆ เนื่องจาก  มี  4  ชุมชน  จ านวนโครงการที่เสนอมีจ านวนมาก  
 4.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  
 5. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยการลงพ้ืนที่เชิงรุกก่อนการจัดท าประชาคม เพ่ือ
สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 6. โครงการที่เสนอเขา้บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป  บางโครงการบรรจุไว้ในแผนตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2561  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ตามความต้องการของหมู่บ้าน  และคัดเลือก
โครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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 7. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
 8. คณะกรรมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ควรจะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามโครงการ โดยประชุม
คัดเลือกโครงการและลงพื้นทีติ่ดตามผลด าเนินงานของเทศบาล ก่อนที่จะมีการประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 9. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ  อย่าง
น้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้นว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   
 10. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว  จะต้องมีการแจ้งเวียนผลการด าเนินงานในภาพรวมให้ส านัก/กอง ทราบ 
เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
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ส่วนท่ี  5 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

 
 

          ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล โดย มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง    
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บรกิารครอบคลุม ๔ ภารกิจได้แก่ 

๑. งานด้านทะเบียน 
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ๔. งานด้านสาธารณสุข 
  

 โดยน าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
๑ ข้อมูลเบื้องต้น 
๒ ข้อมูลทั่วไป 
๓ ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซาง 
๔ ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  
                   ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลป่ำซำง พบว่ำ โดยภำพรวมแล้ว
ประชำชนผู้ใช้บริกำรเทศบำลต ำบลป่ำซำงมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับบริกำรอยู่ในระดับมำกทีสุ่ด มีค่ำเฉลี่ย 
๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐   
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5.1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถำมในเขตพืน้ที่เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๔๐๐ คน ผล
การศึกษาจ าแนกตามจ านวนครั้งที่มารับบริการและช่วงเวลาในการมารับบริการ   ดังแสดงในตารางที่ ๔ – ๑ 

 

ตำรำงท่ี 5 – ๑ ข้อมูลเบื้องต้น 

     n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

๑. จ านวนครั้งที่มารับบริการ 
    นานๆ ครั้ง 
    ๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
    ๓ – ๔ ครัง้ต่อเดือน 
    มากกว่า ๔ ครั้งข้ึนไป 
๒. ช่วงเวลาที่มารับบริการ 
    ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
    ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
    ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น. 
    ๑๔.๐๑ น. – ปิดท าการ 

 
๓๕๒ 
๓๒ 
๘ 
๘ 
 

๓๗๖ 
๘ 

๑๖ 
- 

 
๘๘.๐๐ 
๘.๐๐ 
๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

 
๙๔.๐๐ 
๒.๐๐ 
๔.๐๐ 

- 
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5.๒ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถำมในเขตพื้นที่เทศบำลต ำบลป่ำซำง 

จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการของเทศบาลต าบลป่าซาง จ านวน ๔๐๐ คน    ผลการศึกษา
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนดังแสดงใน ตารางที ่๔ – ๒ 

ตำรำงท่ี 5 – ๒ ข้อมูลทั่วไป         n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

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

 
๑๓๖ 
๒๖๔ 

 
- 

๔๐ 
๑๓๖ 
๑๐๔ 
๘๘ 
๓๒ 

 
๙๖ 

๒๔๐ 
๖๔ 

 
๑๘๔ 
๖๔ 

๑๑๒ 
๘ 

๓๒ 
- 

 
๓๔.๐๐ 
๖๖.๐๐ 

 
- 

๑๐.๐๐ 
๓๔.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๘.๐๐ 

 
๒๔.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๑๖.๐๐ 

 
๔๖.๐๐ 
๑๖.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๒.๐๐ 
๘.๐๐ 

- 
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ตำรำงท่ี 5 – ๒ ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

n = ๔๐๐ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

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

 
๘ 

๘๘ 
๘ 

๕๖ 
- 

๑๖๐ 
- 

๘๐ 
- 
 

๑๐๔ 
๑๗๖ 
๑๒๐ 

- 

 
๒.๐๐ 

๒๒.๐๐ 
๒.๐๐ 

๑๔.๐๐ 
- 

๔๐.๐๐ 
- 

๒๐.๐๐ 
- 
 

๒๖.๐๐ 
๔๔.๐๐ 
๓๐.๐๐ 

- 
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5.๓ ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลป่ำซำง 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชน
ผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๒.๖๐  โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซาง ใน ๔ ภารกิจ ไดแ้ก่ 

๑. งานด้านทะเบียน 
๒. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 ๔. งานด้านสาธารณสุข 
 

 5.๓.๑ ข้อมูลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของเทศบำลต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบลป่าซาง พบว่า 
โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลต าบลป่า
ซาง ในภาพรวม ๕ ประเด็น ไดแ้ก่  

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๑ คิดเปน็ร้อยละ ๙๒.๒๐ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ 
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๑) ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน 

 

ตำรำงที่ 5 – ๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล     
ป่าซาง ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอน 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 

๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 

๓ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน 

๔ มีการให้บริการเรียงล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ 

๕ มีการรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

๔.๙๖ 

๔.๘๒ 

๔.๙๘ 

๔.๗๐ 

๔.๘๒ 

๐.๑๙ 

๐.๓๘ 

๐.๖๘ 

๐.๖๖ 

๐.๗๑ 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน ๔.๘๖ ๐.๕๒ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๖ 
(S.D. ๐.๕๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๓ การรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร
รวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๘ (S.D. ๐.๖๘) รองลงมาคือข้อ ๑ มีการ
ให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๖ (S.D. ๐.๑๙) และข้อที่ ๕ มีการรับ
ฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ , ข้อท่ี ๒ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๒ (S.D. ๐.๗๑ , ๐.๓๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนคือข้อที่ ๔ มีการให้บริการเรียงล าดับก่อน-หลัง ไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๐ 
(S.D. ๐.๖๖)  
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๒) ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

 

ตำรำงที่ 5 – ๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล     
ป่าซาง ด้านช่องทางในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท ์/ เว็บไซต์/สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ) 

๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

๓ มีจดุบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ 

๔.๗๘ 

 

๔.๖๐ 

๔.๖๒ 

๐.๖๓ 

 

๐.๗๐ 

๐.๗๑ 

มากทีสุ่ด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร ๔.๖๗ ๐.๖๘ มำกทีสุ่ด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ 
(S.D. ๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๘ (S.D. 
๐.๖๓) และข้อที่ ๓ มีจดุบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. 
๐.๗๑) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านช่องทางในการให้บริการคือข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๗๐)  
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๓) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร  

 

ตำรำงที่ 5 – ๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล     
ป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ เจ้ าหน้ าที่ มี คว ามรู้  คว ามสามารถในการ ให้ บริ การ  เช่ น               
ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเรว็ 

๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 

๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  

๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

 

๔.๖๔ 

๔.๗๒ 

๔.๖๖ 

๔.๖๒ 

๔.๔๒ 

 

๐.๖๙ 

๐.๗๐ 

๐.๗๖ 

๐.๗๑ 

๐.๗๙ 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ๔.๖๑ ๐.๗๓ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๑ (S.D. ๐.๗๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการ
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๒ (S.D. ๐.๗๐) รองลงมาคือข้อ ๓ 
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๗๖) ถัด
มาคือข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและ
ช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๖๙) และข้อที๔่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๗๑) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการคือข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๔๒ (S.D. ๐.๗๙)  

๔) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
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ตำรำงที่ 5 – ๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล      
ป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

X 
S.D. แปลผล 

๑ สถานทีต่ั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ๒ ความ
เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ า
ดื่มและที่นั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 

๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แนะน าข้อมูลแก่
ผู้รับบริการ 

๔.๙๘ 

 

๔.๖๒ 

 

๔.๘๔ 

 

๔.๗๖ 

๔.๖๔ 

๐.๕๐ 

 

๐.๓๘ 

 

๐.๗๔ 

 

๐.๕๘ 

๐.๗๒ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๗๗ ๐.๕๘ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๗ 
(S.D. ๐.๕๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๘ (S.D. ๐.๕๐) รองลงมาคือข้อที่ ๓ 
“คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๔ 
(S.D. ๐.๗๔) ถัดมาคือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๖ (S.D. ๐.๕๘) และข้อที่ ๕ มีเอกสาร/แผ่นพับ/สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
แนะน าข้อมูลแก่ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๗๒) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึง
พอใจน้อยทีสุ่ดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกคือข้อที ่๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
จุดบริการน้ าดื่มและที่นั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๓๘) 
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๕) ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

ตำรำงที่ 5 – ๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล     
ป่าซาง ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนทะเบียนของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ การบริการได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามก าหนดเวลา 

๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาได้ดี 

๓ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการ 

๔.๕๔ 

๔.๖๒ 

 

๔.๓๔ 

๐.๖๓ 

๐.๖๕ 

 

๐.๗๖ 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร ๔.๕๐ ๐.๖๘ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ 
(S.D. ๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๒ ให้ความช่วยเหลือประชาชน
เมื่อประสบปัญหาได้ดี มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๕) และข้อที่ ๑ การบริการได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และตรงตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๖๓) ส่วนข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุดด้านคุณภาพในการให้บริการคือข้อที่ ๓ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสม ตรง
ตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากบั ๔.๓๔ (S.D. ๐.๗๖)  

 

 

 

 

 

 



74 

 

=======================================================================================================          
รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปา่ซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

                           
 

 5.๓.๒ ข้อมูลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลของเทศบำล
ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลป่าซาง พบว่า 
ประชาชนผู้ใช้บริการจากเทศบาลต าบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลต าบล ป่าซางใน ๕ 
ประเด็น ได้แก่ 

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด            
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๙๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ 
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๑) ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน 

ตำรำงที่ 5 – ๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบล 
ป่าซาง ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ งำนด้ำนสิ่ งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอน 

X 
S.D. แปลผล 

๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 
๒ ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 
๓ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม 
๔ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 
๕ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการ 
๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วม  รับฟังข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ 

๔.๘๖ 
 

๔.๖๔ 
 

๔.๕๔ 
๔.๕๒ 

 
๔.๕๘ 
๔.๓๐ 

๐.๕๙ 
 

๐.๕๓ 
 

๐.๘๗ 
๐.๖๔ 

 
๐.๗๑ 
๐.๖๙ 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

 
มากที่สุด 

มาก 
ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน ๔.๕๗ ๐.๖๗ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๗ (S.D. ๐.๖๗) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที ่๑ ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๖ (S.D. ๐.๕๙) รองลงมาคือข้อที่ ๒ 
ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๕๓) 
ถัดมาคือข้อที่ ๕ มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๗๑) ข้อที่ ๓ มีการให้บริการโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๘๗) และข้อที่ ๔ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๖๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อย
ที่สุดคือข้อที่ ๖ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๓๐ (S.D. ๐.๖๙) 
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๒) ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ตำรำงท่ี 5 – ๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลป่า
ซาง ด้านช่องทางการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 

๓ มีการให้บริการออกตรวจสอบนอกสถานที่/นอกเวลา
ราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

๔.๙๘ 

 

๔.๙๐ 

 

๔.๙๐ 

๐.๔๖ 

 

๐.๕๖ 

 

๐.๖๐ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ๔.๙๓ ๐.๕๔ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๙๓ (S.D. ๐.๕๔) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่
หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๘     (S.D. 
๐.๔๖) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ มีการให้บริการออก
ตรวจสอบนอกสถานที่/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว และข้อที่ ๒ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๙๐    (S.D. 
๐.๖๐, ๐.๕๖) 
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๓) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

 

ตำรำงท่ี 5 – ๑๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และ
บุคลำกรผู้ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าทีมี่ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ 

๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส ่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 

๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  

๕ มีเจ้าหน้าทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ 

๔.๗๒ 

 

๔.๖๒ 

๔.๕๘ 

๔.๔๖ 

๔.๕๘ 

๐.๖๗ 

 

๐.๖๒ 

๐.๗๔ 

๐.๖๙ 

๐.๗๑ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ๔.๕๙ ๐.๖๙ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (S.D. ๐.๖๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๒ (S.D. ๐.๖๗) รองลงมาคือข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๒) ถัดมาคือข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ และข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากันคือ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๗๔, ๐.๗๑) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ
น้อยที่สุดคือขอ้ที ่๔ เจ้าหน้าที่ให้บรกิารด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. 
๐.๖๙) 
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๔) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ตำรำงท่ี 5 – ๑๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ งำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

X 
S.D. แปลผล 

๑ สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 

๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ  
ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่มและที่นั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 

๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ใน
การให้บริการ 

๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๔.๗๖ 

 

๔.๕๔ 

 

๔.๕๖ 

 

๔.๕๘ 

๐.๖๘ 

 

๐.๕๒ 

 

๐.๗๘ 

 

๐.๖๖ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๖๑ ๐.๖๖ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๑ (S.D. ๐.๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๖ (S.D. ๐.๖๘) รองลงมา
คือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๖๖) ถัดมาคือข้อที่ ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๖ (S.D. ๐.๗๘) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุดบริการ
น้ าดื่มและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คอื ๔.๕๔ (S.D. ๐.๕๒) 
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๕) ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

ตำรำงท่ี 5 – ๑๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบล
ป่าซาง ด้านคุณภาพในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขำภิบำลของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนคุณภำพในกำร
ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซางได้รับการดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างทั่งถึงและถูกสุขลักษณะ 

๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการ 

๓ การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐาน 
มีความสะอาด ปลอดภัย 

๔.๖๒ 

 

๔.๖๐ 

 

๔.๕๔ 

๐.๗๑ 

 

๐.๗๓ 

 

๐.๘๐ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร ๔.๕๙ ๐.๗๕ มำกทีสุ่ด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๕๙ (S.D. ๐.๗๕) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากในข้อที่ ๑ ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซางได้รับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างทั่งถึงและถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๗๑) และข้อที่ ๒ การให้บริการถูกต้อง ฉับไว มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๗๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการ
ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๘๐) 
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 ๔.๓.๓ ข้อมูลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคมของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง จังหวัดล ำพูน 

 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
เทศบาลต าบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซางในภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด            
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด          มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ 
คิดเปน็ร้อยละ ๘๙.๙๐ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด           มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ 
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๑) ดำ้นกระบวนกำรและข้ันตอน 

ตำรำงที่ 5 – ๑๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคมของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนกระบวนกำรและ
ขั้นตอน 

X 
S.D. แปลผล 

๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 

๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 

๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 

๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ 

๔.๙๒ 

๔.๖๔ 

 

๔.๖๐ 

๔.๖๐ 

 

๔.๔๖ 

๐.๕๓ 

๐.๔๔ 

 

๐.๗๘ 

๐.๖๗ 

 

๐.๗๔ 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน ๔.๖๔ ๐.๖๓ มำก 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านกระบวนการและขั้นตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๖๓) คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ 
ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๒ (S.D. 
๐.๕๓) รองลงมาคือข้อที่ ๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๔๔) ถัดมาคือข้อที่ ๓ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากัน คือ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๗๘, ๐.๖๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนน้อยที่สุด
คือข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๗๔) 
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๒) ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 

 

ตำรำงที่ 5 – ๑๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านช่องทางในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคมของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนช่องทำงในกำร
ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ) 

๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน 

๓ มีการ ให้บริ การอบรมหรือสร้ า งทักษะทางสั งคมและ อาชี พ               
นอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว 

๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่ผู้รับบริการ 

 

๔.๖๒ 

๔.๕๐ 

 

๔.๔๔ 

๔.๔๐ 

 

๐.๖๑ 

๐.๖๙ 

 

๐.๗๐ 

๐.๗๐ 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร ๔.๕๒ ๐.๖๘ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๔ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ มี
ช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๑) รองลงมาคือข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๖๙) และข้อที่ ๓ มีการให้บริการอบรมหรือสร้างทักษะทางสังคม
และอาชีพนอกสถานที่อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๗๐) ส่วนข้อ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางในการให้บริการน้อยสุดคือข้อที่ ๔ มีจุดบริการการเขียนใบค าร้องแก่
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๗๐)  
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๓) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร  

 

ตำรำงที่ 5 – ๑๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำชุมชน
และสวัสดิกำรสังคมของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และ
บุคลำกรผู้ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้        ๒ เจ้าหน้าที่มี
การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เตม็ใจให้บริการ 

๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  

๕ มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอต่อการให้บริการ 

๔.๗๐ 

๔.๒๖ 

๔.๖๒ 

๔.๔๐ 

๔.๔๖ 

๐.๕๖ 

๐.๗๓ 

๐.๖๒ 

๐.๖๗ 

๐.๗๔ 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ๔.๔๙ ๐.๖๖ มำก 

 

 จากตารางที ่5 – ๑๕ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๙ (S.D. ๐.๖๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ข้อที่ ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วย
แก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๐ (S.D. ๐.๕๖) รองลงมาคือข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๖๒) ถัดมาคือข้อที่ ๕ มี
เจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๗๔) และข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๖๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๒๖ (S.D. ๐.๗๓)  
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๔) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 

ตำรำงที่ 5 – ๑๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคมของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

X 
S.D. แปลผล 

๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุด
บริการน้ าดื่มและท่ีนั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ ์/ เครื่องมือ ในการให้บริการ 
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกใหผู้้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ 

๔.๖๔ 
๔.๕๐ 

 
๔.๔๐ 

 
๔.๔๘ 

 
๔.๓๔ 

๐.๖๓ 
๐.๕๖ 

 
๐.๓๓ 

 
๐.๖๔ 

 
๐.๘๓ 

มากที่สุด 
มากทีสุ่ด 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๔๗ ๐.๗๐ มำก 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๖ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๔๗ (S.D. ๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือข้อที่ ๑ สถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๖๓) 
รองลงมาคือข้อที ่๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่มและที่นั่งส าหรับ
ผู้มารอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๕๖) ถัดมาคือข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุด
บริการ / ปา้ยประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๖๔) 
และข้อที่ ๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ ๔.๔๐ (S.D. ๐.๓๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที่ ๕ มี
เอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๔ 
(S.D. ๐.๘๓)  
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๕) ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

 

ตำรำงที่ 5 – ๑๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านคณุภาพในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัฒนำ
ชุมชนและสวัสดิกำรสังคมของเทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำน
คุณภำพในกำรให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๒ ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม 

๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ ผู้ ติดเชื้อ มีความ
เหมาะสม 

๔ การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความ
ครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน ทุก
เพศทุกวัย   

๔.๙๒ 

 

๔.๗๖ 

 

๔.๗๖ 

 

๔.๙๔ 

๐.๔๕ 

 

๐.๔๔ 

 

๐.๗๗ 

 

๐.๕๓ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร ๔.๘๕ ๐.๕๕ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๗ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๕ (S.D. ๐.๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๔ 
การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความครอบคลุม เหมาะสม ตรงตามความต้องการของประชาชน 
ทุกเพศทุกวัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๔ (S.D. ๐.๕๓) รองลงมาคือข้อที่ ๑ กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๒ (S.D. ๐.๔๕) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ มีความ
เหมาะสม และข้อที่ ๒ ผู้ด้อยโอกาสในต าบลในรับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากัน คือ ๔.๗๖ (S.D. ๐.๗๗, ๐.๔๔)  
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 5.๓.๔ ข้อมูลควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขของเทศบำลต ำบลป่ำซำง 
อ ำเภอปำ่ซำง จังหวัดล ำพูน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง พบว่า ประชาชน
ผู้ใช้บริการจากเทศบาลต าบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๖๐ โดยท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลต าบลป่าซาง ใน ๕ ประเด็น 
ได้แก่  

๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด          มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด          มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ   มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ 

๕) ด้านคณุภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ 
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๑) ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน 

ตำรำงที ่5 – ๑๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง    ด้าน
กระบวนการและข้ันตอน 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขของเทศบำล
ต ำบลป่ำซำง ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน 

X 
S.D. แปลผล 

๑ ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

๒ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา 

๓ มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน 

๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 

๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

๔.๘๖ 

 

๔.๗๒ 

 

๔.๕๒ 

๔.๖๐ 

๔.๕๘ 

๐.๕๒ 

 

๐.๕๔ 

 

๐.๘๓ 

๐.๖๑ 

๐.๗๔ 

มากทีสุ่ด 

 

มากทีสุ่ด 

 

มากทีสุ่ด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอน ๔.๖๖ ๐.๖๕ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๘ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาล
ต าบลป่าซาง ด้านกระบวนการและข้ันตอน พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๖ (S.D. ๐.๖๕) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที ่๑ ขั้นตอนในการให้บริการ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๘๖ (S.D. ๐.๕๒) รองลงมาคือข้อที่ ๒ 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๒ (S.D. ๐.๕๔) ถัด
มาคือข้อที่ ๔ ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๖๑) 
และข้อที่ ๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๘ (S.D. ๐.๗๔) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอน
น้อยที่สุดคือข้อที่ ๓ มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ประชาชน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากบั ๔.๕๒ (S.D. ๐.๘๓) 
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๒) ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ตำรำงท่ี 5 – ๑๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง    ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 
๒ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 
๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็นระบบ
และรวดเร็ว  
๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย
เรื้อรัง เป็นต้น 

๔.๖๔ 
 

๔.๔๘ 
 

๔.๖๔ 
 

๔.๓๒ 

๐.๖๖ 
 

๐.๗๐ 
 

๐.๖๖ 
 

๐.๘๔ 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ๔.๕๒ ๐.๗๒ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๑๙ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง 
ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๒      (S.D. 
๐.๗๒) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
(ตนเอง / โทรศัพท์ / เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) และข้อที่ ๓ มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานที่อย่างเป็น
ระบบและรวดเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากัน คือ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๖๖) รองลงมาคือข้อที่ ๒ มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๘ (S.D. ๐.๗๐) 
ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๔ มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๓๒ (S.D. ๐.๘๔) 
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๓) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

 

ตำรำงที ่5 – ๒๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง    ด้าน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติ งำนด้ำนสำธำรณสุขของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
ค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได ้

๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 

๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร  

๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 

๔.๙๐ 

 

๔.๖๖ 

๔.๗๖ 

๔.๖๐ 

๔.๔๔ 

๐.๔๙ 

 

๐.๓๖ 

๐.๗๘ 

๐.๕๗ 

๐.๗๖ 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ๔.๖๗ ๐.๕๙ มำกที่สุด 

 

 จากตารางท่ี ๔ – ๒๐ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้าน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๗ 
(S.D. ๐.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่  ๑ เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาได้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๐ (S.D. ๐.๔๙) รองลงมาคือข้อที่ ๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๖ (S.D. ๐.๗๘) ถัดมาคือข้อที่ ๒ เจ้าหน้าที่มีการให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๖ (S.D. ๐.๓๖) และข้อที่ ๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ เป็นมิตร มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๐ (S.D. ๐.๕๗) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการน้อยที่สุดคือข้อที่ ๕ มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๔๔ (S.D. ๐.๗๖)   
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๔) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

 

ตำรำงท่ี 5 – ๒๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง     ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขเทศบำล
ต ำบลป่ำซำง ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

X 
S.D. แปลผล 

๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่มและทีน่ั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
๓ “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 
๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท า
ความเข้าใจ 

๔.๖๘ 
๔.๔๖ 

 
๔.๕๔ 

๔.๔๖ 
 

๔.๕๒ 

๐.๖๘ 
๐.๔๘ 

 
๐.๘๒ 

๐.๖๐ 
 

๐.๘๓ 

มากทีสุ่ด 
มาก 

 
มากที่สุด 

มาก 
 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๕๓ ๐.๖๘ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๒๑ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเทศบาลต าบลป่าซาง ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. ๐.๖๘) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๘ (S.D. ๐.๖๘) รองลงมาคือข้อที่ ๓ “คุณภาพและ
ความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔ (S.D. ๐.๘๒) 
ถัดมาคือข้อที่ ๕ มีเอกสารแผ่นพับแจกให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และท าความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๒ (S.D. ๐.๘๓) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกน้อยที่สุดคือข้อที ่
๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า จุดบริการน้ าดื่มและที่นั่งส าหรับผู้มารอรับบริการ 
และข้อที่ ๔ ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากนั คือ ๔.๔๖ (S.D. ๐.๖๐, ๐.๔๘) 
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๕) ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

 

ตำรำงที่ 5 – ๒๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้าน
คุณภาพในการให้บริการ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขของ
เทศบำลต ำบลป่ำซำง ด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร 

X 
S.D. แปลผล 

๑ มีการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เป็นระบบ 
รวดเร็ว 

๒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดี
ขึ้น 

๓ มีการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ท าให้ไม่มี
โรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน 

๔ การให้บริการด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม เหมาะสม
ตรงตามความต้องการ 

๔.๖๔ 
 

๔.๖๒ 
 

๔.๔๖ 
 

๔.๕๐ 

๐.๖๓ 
 

๐.๕๕ 
 

๐.๙๑ 
 

๐.๖๙ 

มากที่สุด 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพในกำรให้บริกำร ๔.๕๔ ๐.๗๐ มำกที่สุด 

 

 จากตารางที่ 5 – ๒๒ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลป่าซาง ด้าน
คุณภาพในการให้บริการ พบว่า อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๔   (S.D. 
๐.๗๐) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในข้อที่ ๑ มีการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เป็นระบบ รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๔ (S.D. ๐.๖๓) รองลงมาคือข้อที่ ๒ งาน
อนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ (S.D. ๐.๕๕) 
และข้อที่ ๔ การให้บริการด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม เหมาะสมตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๐ (S.D. ๐.๖๙) ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพในการให้บริการน้อยที่สุดคือ
ข้อที ่๓ มีการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ท าให้ไม่มีโรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจเทา่กบั ๔.๔๖ (S.D. ๐.๙๑) 
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5.๔ ข้อมูลควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลป่ำซำง อ ำเภอป่ำซำง 
จังหวัดล ำพูน 

 5.๔.๑) ข้อควรปรับปรุง / ปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลป่ำซำง  

- ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองบางจุด
เป็นหลุมเป็นบ่อ บางจุดซ่อมแซมแล้วแต่พังเสียหายง่าย ท าให้มปีัญหาน้ าท่วมขังในเวลาฝนตก  

 -  ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อย / ไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณ
ทางโค้ง/บริเวณจุดอับบางจุด/บางจุดมีลักษณะช ารุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะ
อย่างทัว่ถึง 

  -  ควรพัฒนา/ปรับปรุงป้ายบอกทาง เพราะบางชุมชนไม่มีป้ายบอกทางแก่ผู้สัญจรไป-มา  
  -  ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเส้นทางท่ีประชาชนใช้สัญจรไป – มา  
  -  กระจกโค้งนูนบริเวณทางแยกมีลักษณะขุ่นมัว ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และยังติดตั้งไมท่ั่วถึง 

- การด าเนินงานให้บริการประชาชนในบางด้านยังมีความล่าช้า  
- อยากให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งพนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง  ลงพ้ืนที่รับฟัง

ปัญหาต่าง ๆ และหาวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เพิ่มขึน้จากเดิม 
 

5.๔.๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำง วิธีกำรและปรับปรุงกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลป่ำซำง 

-  เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สร้างความปลอดภัยให้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้สัญจร ไป – มา ท าการฉีดพ่นน้ ามิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปกระทบการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของประชาชน  หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ควรมีการวางแผน/จัดวางระบบ
การจราจรให้มีความคล่องตัวในช่วงที่มีการก่อสร้าง  มีการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถวางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได ้

- เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณทางแยก / ตรอกซอย
ภายในหมู่บ้าน / บริเวณทางโค้ง / จุดอับ ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่
และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลากลางคืน  

- จัดหางบประมาณเพ่ือสนองตอบความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการสัญจร ในเรื่องป้าย
บอกทาง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด กระจกโค้งนูน บริเวณ
ทางแยก/ทางโค้ง/จุดอับ ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไป – มา ทั้งในชุมชนและเส้นทางระหว่างชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยมากข้ึน 

- ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการท าเมืองสีเขียวให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลป่าซาง พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น น่าอยู่ ท าการฉีดพ่นน้ าในอากาศที่มีความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ าท าความ
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สะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งประสานประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและส านึก
ร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของ
ประชาชนให้มีความน่าอยู่มากขึ้น 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย 
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตส านึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น าให้แก่ผู้น าทุกระดับ ไม่ว่า
จะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

-  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล และพนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ควรลงพ้ืนที่ตามชุมชน
ต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและรับทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน จัด
วงเสวนาการพูดคุยทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ น าข้อมูลปัญหา ประเด็นต่าง ๆ  ที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์
น าไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่าง ๆ ของท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น 

 - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่าง ๆที่
จะให้บริการประชาชน โดยมีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาหรือตรงต่อเวลา หากพนักงานเทศบาลส่วนงานใดมีการลง
พ้ืนที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน
ในส านักงาน  มีวิธีการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบค าถามอย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อน
น้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ สามารถปรับปรุงการท างานให้มีความฉับไว 
กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่างเป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เหมาะกบัทุกเพศทุกวัย   

- เทศบาลต าบลป่าซาง ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า การให้บริการ
ประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรม
มากข้ึนต่อไป 
 
 
 
 


