


คำนำ 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและ
พิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 

 ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

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

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพ่ือการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนา  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

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

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

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

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

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลป่าซาง 
และตำบลปากบ่อง หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  ร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมนิผล      

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

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

   (๑)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุมกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล และออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ขึ้นและสรุปรายงานผล
เสนอต่อนายกเทศมนตรี เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลำดับต่อไป 

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

 
ขั้นตอนที่ ๑   

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

 

 



๔ 
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ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้               

ขั้นตอนที่ ๒    

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

ขัน้ตอนที่ ๓    

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

ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 (3) 

ขัน้ตอนที่ ๕    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ได้ตามความเหมาะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30 (๕) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

 
 



๕ 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 

 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

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

กำหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามแผนพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชมุเพ่ือรับทราบและพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย  ปีละ  1  คร้ัง  

 ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่  ๓๐ วัน   

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลตำบลป่าซาง 
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๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

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

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

๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

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

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดำเนินการแล้ว  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพรอ้มสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
เทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 

  ๒.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

                                   1. แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

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

                          6. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                   7. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3. การรายงานผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซางมีอำนาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดอืนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณา
เรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ 
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

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

   

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น / 

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ 

ประกาศผลการติดตามและประ เมิ นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล../อปท. ...
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  สามารถ
วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตาม
อำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการ
ทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ 
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ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลตำบลป่าซาง มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 เทศบาลตำบลป่าซางได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์   
ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน  ทางเท้า รางระบายน้ำ 
 2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 
 3. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ 
 4. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
 5. การจัดทำและวางระบบผังเมือง 
 

 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
   1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแมบ่้านกลุ่มเกษตรกร 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
 4. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จำหน่ายสินค้า  OTOP ใน 
 ท้องถิ่น 
 

 3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 1. การป้องกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล 
 4. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 
 5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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 4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. การสร้างองค์ความรู้ และจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
 1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 

 6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
 1. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
 2. การป้องกันและควบคุมโรค 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 
 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 
 5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
 

 7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
 1. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
 3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ 
 ปฏิบัติงาน 
 4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
 5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิน่ 

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

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

21 14,272,000 37 31,725,300 45 20,940,690 47 44,329,700 92 48,258,842 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเทีย่ว 

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

การพฒันาดา้น
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชวีิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 21 27,489,140 28 30,467,584 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้าน
การศกึษา และการ
กีฬา 

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

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสขุ 

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

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

22 505,000 29 1,760,000 35 2,105,000 27 875,000 38 2,090,000 

รวม 95 39,942,730 137 60,041,300 184 56,041,090 150 78,183,040 230 87,823,626 
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   1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ จำนวนโครงการในเทศบัญญัติ 

 
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการที่ปรากฏใน
แผน จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ฯ 92 48,258,842.00 16 7,358,942.00 6.96 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 665,000.00 5 60,000.00 2.17 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 30,467,584.00 21 24,936,400.00 9.13 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 1,460,000.00 9 974,000.00 3.91 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการกีฬา 29 3,422,200.00 19 2,923,350.00 8.26 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 22 1,460,000.00 17 1,514,000.00 7.39 

๗. ยุทธศาสตรด์า้นการเมือง การบริหาร 38 2,090,000.00 26 1,044,520.00 11.30 

รวมท้ังสิ้น 230 87,823,626.00 113 38,811,212.00 49.13 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณ  

 เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา รวม 75 โครงการ จำนวนเงิน 31,861,894.12 บาท มกีารเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 73 โครงการ จำนวนเงิน 31,023,682.36 บาท และอยู่ระหว่าง 
ดำเนินการยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 738,340.-บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงการ ระหว่างดำเนินการ 
ลงนามในสัญญา 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

5 1,838,538.62 4 1,113,538.62 1 725,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 4 55,660.00 4 55,660.00 - - 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 17 24,548,965.00 17 24,548,965.00 - - 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 897,745.00 6 797,873.24 - - 

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 12 2,281,774.00 12 2,281,774.00 - - 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 16 1,402,939.00 16 1,402,939.00 - - 

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 15 836,272.50 14 822,932.50 1 13,340.00 

รวม 75 31,861,894.12 73 31,023,682.36 2 738,340.00 
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  1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนนิงาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ    
ในแผนพัฒนาฯ 

จำนวนโครงการใน   
เทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
กันเงิน  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน ฯ 

92 40.00 16 14.16 5 4.43 0 0.00 11 9.74 0 0.00 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

7 3.04 5 4.43 4 3.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.88 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 28 12.17 21 18.58 17 15.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.54 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 14 6.09 9 7.97 6 5.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.66 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการ
กีฬา 29 12.61 19 16.81 12 10.62 0 0.00 0 0.00 1 0.88 6 5.31 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 22 9.57 17 15.04 16 14.16 0 0.00 0 0.00 1 0.88 0 0 

๗. ยุทธศาสตรด์า้นการเมือง การบริหาร 38 16.52 26 23.01 15 13.27 0 0.00 0 0.00 2 1.77 9 7.97 

รวมท้ังสิ้น 230 100 113 100.00 75 66.37 0 0.00 11 9.74 4 3.54 23 20.36 
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รายละเอียดโครงการทีมี่การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่าย  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

1 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะบ้านล้อง หมู่ 
2 ตำบลป่าซาง ไปหน้าฌาปนสถานหนองหอย 
หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

429,500.00 309,069.31 309,069.31 

2 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟสาธารณะถนนสาย
หลังอุโบสถ หมู่ 4 ไปหมู่ 3 ตำบลป่าซาง 

429,500.00 309,069.31 309,069.31 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวาสนา 
ชุมชนป่าซางงาม หมู่ 1 ตำบลป่าซาง 

133,400.00 133,400.00 133,400.00 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ 
สายลำเหมืองกลาง ฉางข้าวน้อยใต้ หมู่ 4 
ตำบล ป่าซาง ไป หมู่ 3 ตำบลป่าซาง 

844,500.00 725,000.00 0 
อยู่ระหว่างรอผลเทส

คอนกรีต 

5 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 

363,342.00 362,000.00 362,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

6 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม 15,000.00 12,405.00 12,405.00 

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหาร 15,000.00 14,130.00 14,130.00 

8 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพโคมล้านนา 15,000.00 14,125.00 14,125.00 

9 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
ลำลองของผู้สูงอายุ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

150,000.00 147,060.00 147,060.00 

11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 222,000.00 222,000.00 222,000.00 

12 เบี้ยยังชีพความพิการ 5,050,000.00 4,836,800.00 4,836,800.00 

13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19,200,000.00 19,058,800.00 19,058,800.00 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 15,000.00 14,795.00 14,795.00 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน งบตามเทศบัญญัติ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 20,000.00 18,660.00 18,660.00 

16 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

17 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,800.00 20,250.00 20,250.00 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้าน 
ปากบ่อง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้าน 
ท่าตน้งิ้ว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านล้อง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บา้นหนองผำ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้าน 
ฉางข้าวน้อยใต้ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านป่าซาง 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านหนองหอย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

26 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรป่าซาง (โครงการ
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กและนักเรียน (ครู D.A.R.E) 

15,600.00 15,600.00 15,600.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

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

28 โครงการประชาชนร่วมใจติดตั้งบ่อดักไขมัน 15,000.00 3,755.00 3,755.00 

29 โครงการ 3RS ประชารัฐคัดแยกขยะ 35,000.00 21,000.00 21,000.00 

30 โครงการชุมชนสวยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000.00 8,990.00 8,990.00 

31 โครงการจัดซื้อถุงดำเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยที่
ประทับตราสัญลักษณ์/ข้อความเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

330,000.00 330,000.00 280,000.00 

32 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

530,000.00 522,000.00 472,128.24 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

33 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
มหกรรมการศึกษา 

15,000.00 14,239.00 14,239.00 

34 โครงการวันวิชาการ 12,000.00 11,089.00 11,089.00 

35 โครงการวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญ
ของชาติ 

5,000.00 2,530.00 2,530.00 

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

398,750.00 280,350.00 280,350.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
ป่าซาง) 

773,300.00 713,991.00 713,991.00 

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

329,300.00 16,800.00 16,800.00 

39 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

10,000.00 9,978.00 9,978.00 

40 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

10,000.00 9,980.00 9,980.00 

41 อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) 1,260,000.00 1,176,168.00 1,176,168.00 

42 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ระดับอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000.00 9,710.00 9,710.00 

43 โครงการแข่งขันกีฬาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลตำบลป่าซาง 

15,000.00 12,205.00 12,205.00 

44 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

30,000.00 24,734.00 24,734.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

45 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม น้ำบริโภคใน
ชุมชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

46 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 774,000.00 738,608.00 738,608.00 

47 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

150,000.00 89,941.30 89,941.30 

48 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

49 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000.00 49,350.00 49,350.00 

50 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและน้ำ 10,000.00 5,039.70 5,039.70 

51 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล 
ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

52 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล 
ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

53 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล 
ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

54 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบล 
ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

55 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบล 
ป่าซาง (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

56 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบล
ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

57 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบล
ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

58 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 ตำบล
ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

59 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบล
ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

60 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบล
ปากบ่อง (โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการเมืองการบริหาร 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 

61 โครงการลดใช้พลังงาน 15,000.00 14,030.00 14,030.00 

62 โครงการวันเทศบาล 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

63 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
และเพ่ิมประสิทธิภาพ พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 9,800.00 9,800.00 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 7  ด้านการเมืองการบริหาร (ต่อ) 

ลำดับ
ที ่

ชือ่โครงการตามแผน 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือการคัดสรร 620,170.00 596,562.50 596,562.50 

65 โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล 
ป่าซาง 

40,000.00 14,000.00 14,000.00 

66 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

67 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000.00 10,800.00 10,800.00 

68 โครงการฝึกอบรมจติอาสาจราจร 15,000.00 12,180.00 12,180.00 

69 โครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัย 
เทศบาลตำบลป่าซาง 

10,000.00 9,700.00 9,700.00 

70 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

71 โครงการดำเนินงานศูนยช์่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าซาง 

50,000.00 2,250.00 2,250.00 

72 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

55,350.00 55,350.00 55,350.00 

73 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอป่าซาง จังหวัด ลำพูน 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 

74 โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 4,000.00 3,260.00 3,260.00 

75 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

15,000.00 13,340.00 0 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2 3,017,000.00 2 3,017,000.00 

รวม 2 3,017,000.00 2 3,017,000.00 

 

รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา/เบิกจ่าย  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เบิกจ่าย 

 
1 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.

18067 สายซอย 4 บา้นดอนนา ถึงแยกปา่ช้าบ้านล้อง 
หมู่ที่ 2 บ้านล้อง ตำบลป่าซาง กว้าง 6 เมตร ยาว 567 
เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 3,407 
ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน  

1,167,500.00 1,167,500.00 

 

2 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.
18045 สายบ้านสันนา ถงึ บ้านปากบ่อง ชุมชนบ้านสัน
นา ตำบลป่าซาง กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,073 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พื้นทีร่วมไม่น้อยกว่า 4,892 ตาราง
เมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

1,849,500.00 1,849,500.00 

 

รวม 3,017,000.00 3,017,000.00  

 

การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     

                     เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 2 โครงการ จำนวนเงิน 
3,017,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 3,017,000 บาท ดังนี้ 
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      รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 
 

รายละเอียดโครงการค้างจ่ายในเทศบัญญัต ิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ทีด่ำเนินการ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  มีดังนี้ 
  
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา 
งบประมาณ

คงเหลือ  
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางลำเหมืองกลาง 
หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง  

916,000.00 796,000 .00 120,000.00 
 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง 

280,000.00 216,000.00 64,000.00 
 

3 โครงการปรับปรุงถนน ซอย 4 หมู่ที่ 4 
ตำบลปากบ่อง 

614,700.00 450,000.00 164,700.00 
 

4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 ตำบลปากบ่อง 
 

82,700.00 82,626.00 74.00 
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      รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 
 

รายละเอียดโครงการค้างจา่ยในเทศบัญญัต ิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ทีด่ำเนินการ ในปงีบประมาณ  
พ.ศ.2565  มีดังนี้ 
  
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  
ลำดับ

ที ่
โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา 
งบประมาณ

คงเหลอื  
1 ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านหนองสะสกี 

หมู่ที่ 3 ตำบลปากบ่อง 
 

201,000.00 199,000.00 2,000.00 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
ตำบลปากบ่อง 
 

282,000.00 282,000.00 0 
 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
ฉางข้าวน้อยเหนือเชื่อมบ้านหนองหอย 
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง 

779,000.00 668,000.00 111,000.00 
 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
บ้านฉางข้าวน้อยใต้ ซอย 16 หมู่ที่ 4 
ตำบลป่าซาง 

166,000.00 166,000.00 0 
 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางจันทร์ดี  
มงคลเทพ ชุมชนป่าซางงาม  
หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง 

450,000.00 404,000.00 46,000.00 
 

6 เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 4/1, 4/2-
3/1, 3/2, 3/3 หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง 

669,000.00 665,500.00 3,500.00 
 

7 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2,3 
และเลียบน้ำปิง หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง 

603,900.00 597,000.00 6,900.00 
 

8 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6 หมู่ที่ 
3 ตำบลป่าซาง 

549,000.00 546,500.00 2,500.00 
 

9 เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้าน
นายสำเร็จไป บ้านนายเงา และจากบ้าน 
นายบุญทอง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง 

934,000.00 932,500.00 1,500.00 
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      รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 
 

                โครงการที่ดำเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
3 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน ลูกจ้าง ผู้

มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น 

10,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จัดทำแผนคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ป่าซาง 

0 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ลำดับท่ี โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการอบรมพัฒนาการประกัน

คุณภาพภายในและการบริหาร
สถานศกึษา  

10,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
 

ลำดบัท่ี โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่
เกดิจากสตัว์สู่คน 

10,000.00 ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ   
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      รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 
 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ยังไม่ได้ดำเนินการ และได้กันเงินไว้เบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญส่ง     
วังธิยอง หมู่ 5 ตำบลป่าซาง 

387,600.00 กองช่าง  

2 
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนอินทขิล หน้าประปาภูมิภาค 
ม.1 ต.ป่าซาง 

92,800.00 กองช่าง  

3 
วางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ้านล้อง - ดอนนา หมู่ที่ 2 ตำบล 
ป่าซาง 

172,500.00 กองช่าง  

4 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 6/2 เชื่อม ซอย 4 หมู่ที ่3 
ตำบลป่าซาง 

518,600.00 กองชา่ง  

5 วางท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร บ่อวัดส้มหวาน ม.5 ตำบลป่าซาง 126,000.00 กองช่าง  

6 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที ่2 ตำบล    
ปากบ่อง 

100,500.00 กองช่าง  

7 
เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ซอย 7 และ ซอย 10 
หมู่ที ่2 ตำบลปากบ่อง 

685,000.00 กองช่าง  

8 ก่อสร้างดาดคอนกรีต สายสวนนายจันทร์ดี หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง 850,000.00 กองช่าง  

9 
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวัดบ้าน
ก้อง หมู่ที1่ - หมู่ที่ 5 ตำบล ปากบ่อง 

1,345,000.00 กองช่าง  

10 วางท่อประปา ชุมชนพานิช หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง 580,700.00 กองช่าง  

11 
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบประปา
หมู่บ้าน จำนวน 3 จุด ม.1 ต.ปากบ่อง   

300,000.00 กองช่าง  
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      รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
 
 

                   โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว 
  

ลำดับท่ี โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาล

ตำบลป่าซาง 
0 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

  

ลำดบัท่ี โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 1,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสลีก 0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ)         

 

4 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 12,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
5 โครงการครอบครัว เข้มแข็ง รวมกันเป็นหนึ่ง 15,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
6 โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรน้ำ 15,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

7 โครงการบำบัด น้ำเสียด้วย มือเรา EM Ball ลด
โลกร้อน 

12,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

8 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

15,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
9 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศึกษากับชุมชน 
10,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

10 โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 5,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก
ของสถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง 

20,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

 

14 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โอนลดงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 
  

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
15 โครงการเทศบาลพบประชาชน 0 ไม่ได้ดำเนินการ     

เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 

 

16 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

17 โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชนเทศบาล
ตำบบป่าซาง 

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

 

18 โครงการพัฒนารายได้ 20,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ   
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

19 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง  
1. โครงการจัดงานรัฐพิธี  

10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากอำเภอป่าซาง
ไม่ได้ขออุดหนุน  

20 โครงการตามนโยบายต่างๆ ของรัฐ 10,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โอนลดงบประมาณ) 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพฒันาด้านการเมือง-การบริหาร (ตอ่) 

ลำดับที่ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
เหตุผล 

 
21 โครงการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และ พัฒนา

ทักษะการปฏิบัติ ราชการสำหรับพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง ของ เทศบาลตำบลป่าซาง 

15,000.00 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

22 โครงการหนูไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและ 
ป้องกนั 

0 ไม่ได้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (โอนลดงบประมาณ) 

 

23 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 

30,000.00 ไมไ่ด้ดำเนินการ     
เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของ     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 

  ประเด็นทีต้่องพิจารณา 

  1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ  20  คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  5  คะแนน 
   3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  5  คะแนน 
   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  5  คะแนน 
   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  5  คะแนน 
   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  5  คะแนน 
   3.7 วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
   3.8 กลยุทธ์  5  คะแนน 
   3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
   3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  5  คะแนน 
   3.11 แผนงาน   5  คะแนน 
   3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 

  รวม  100  คะแนน 

  โดยเกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน ) 
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 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
การนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ มีรายละเอียด
ประกอบด้วย 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
  2. การประเมนิผลการนำแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
  3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  5  คะแนน 
  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  30  คะแนน  ประกอบด้วย 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  คะแนน 
   5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
   5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5  คะแนน 
   5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  5  คะแนน 
  6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  35  คะแนน 
   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม  5  คะแนน 
   6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน  5  คะแนน 
   6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  5  คะแนน 
   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ  5  คะแนน 
   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัตนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  5  คะแนน 
   6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 คะแนน 
   6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ  5  
คะแนน 
  รวม  100  คะแนน 
  โดยเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 ( 80 คะแนน ) 
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 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ดังนี้ 
   (1) การติดตามและประเมินจากภายนอก (ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรอ่ืนๆ) โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 400 คน ภายในตำบลปากบ่องและตำบลป่าซาง 
ปีละหนึ่งครั้ง กำหนดเดือนตุลาคมของทุกปี 
   (2) การติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลป่าซาง 

 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  (1) ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง ในการติดตามและ
ประเมินผลจากภายนอก (ชุมชน/หมู่บ้าน/องค์กรอื่นๆ) ทั้ง 10 หมู่บ้าน ภายในตำบลปากบ่องและตำบลป่าซาง 
  (2) ติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ได้ดำเนินการตามเค้าโครง
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
    - การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2. แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   5. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
   6. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
จำนวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 

 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
4)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(5)  

 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล
การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุม
ประชาคมท้องถิน่ รูปแบบวิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ รวมถึงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-
down) 

20 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

(5)  

 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะ
เกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
Analysis หรืออ่ืนๆ  

(5)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 

3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือฉบับที่ 13 

การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/
เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.4 ยุทธสาตร์จังหวัด การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(5)  

3.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนรว่มของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

3.6 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริง และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

(5)  

3.7 วิสัยทัศน ์ การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมี
ลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต และ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.8 กลยุทธ ์ การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งทีต่้องทำตามหน้าที่และ
อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จาก
ประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุด
ใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต
เราจะพัฒนาอะไร 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.9 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5)  

3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริงทีจ่ะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะ
พัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ 

(5)  

3.11 แผนงาน การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน
ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ
ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร 
ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยมองค์
รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์
ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กันอย่างไร เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหาภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลตำบลป่าซาง 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาทีป่ระชาชนต้องการ
ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand หรืออ่ืนๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
อนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะ
เกดิขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand หรืออ่ืนๆ 
มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการ
ใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ 

10 
(5) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิด
จาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วย
รปูแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  
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3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ 
โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ 
ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ 

10 
(5) 

 

 การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์
ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัด
ความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูล
ต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูร
ณาการ (Integration) หรืออ่ืนๆ โดยนำไปจดัทำ
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ป็นรูปธรรม 

5 
(2) 

 

 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ 
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรปูธรรม 

(3)  
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5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 
2) โครงการพฒันาท้องถิ่นมวีัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนด
ไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจว่าจะ
พัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคต 

30 
 

(5) 

 

  5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

  5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวน
เท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด 
ใครคือกลุ่มเปา้หมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือ
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการาคาในช่อง
ของ “งบประมาณ” 

(5)  
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5.4 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 
การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประมาณในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการ
พัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน
ตรวจสอบได้ วัดได ้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  

5.5 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนด
ความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คามดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็น
ว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่
คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น
ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/
ความยาว ฯลฯ 

(5)  
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5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับโครงการ
และวัตถุประสงคท์ี่
กำหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินงาน
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6. โครงการพัฒนาที่
นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่าย 
  6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปใีนภาพรวม 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไป
ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

35 
 
 

(5) 

 

6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.3 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
6.4 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข
ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข 
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.5 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทีน่ำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

   6.6 โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสรา้ง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการ
บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง
น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบาลตำบลป่าซาง.................... 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

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

  

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

  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มกีารกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 
อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 

…………………………………… 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย  ใน  ที่ท่านต้องการหรือ 
   เติมคำลงในช่องว่าง 

๑. ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 นานๆ ครั้ง     จำนวน๑ – ๒ ครั้งต่อเดือน 
 จำนวน ๓ – ๔ ครั้งต่อเดือน   มากกว่า ๔ ครั้งขึ้นไป 

๒. ท่านมักจะมารับบริการที่หน่วยงานนี้ในช่วงเวลาใด (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง) 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  เวลา ๑๐.๐๑ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 เวลา ๑๒.๐๑ น. – ๑๔.๐๐ น.  เวลา ๑๔.๐๑ น. – ปิดทำการ 
 นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณาทำเครื่องหมาย  ใน  ที่ท่านต้องการหรือ 
   เติมคำลงในช่องว่าง 

๑.  เพศ   ชาย   หญิง 

๒. อาย ุ   อายุไม่เกิน ๒๐ ปี  อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี 
 อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 
 อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี  อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

๓.  สถานภาพ  โสด   สมรส  
   หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

๔. การศึกษา  ประถมศึกษา / ไม่ได้เรียน   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  อนุปริญญา / ปวท. / ปวส. 
 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 

๕.  อาชีพ   พนักงานภาครัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจา้ง / พนักงานบริษัท 
 ผู้ประกอบการ / เจ้าของธุรกิจ  ค้าขายรายย่อย / อาชีพอิสระ 
 นักเรียน / นักศึกษา    รับจ้างทั่วไป 
 แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ   เกษตรกร / ประมง 
 ว่างงาน     อ่ืนๆ 
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ตอนที่ ๒  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

๖. รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน   

 ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท   ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๗. ปัจจุบันอาศัยอยู่หมู่บ้าน 
ตำบลปากบ่อง 
  หมู่ที่ ๑ บ้านสบทา    หมู่ที่ ๒ บ้านท่ากองิ้ว   

 หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสลีก   หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผำ   
 หมู่ที ่๕ บ้านปากบ่อง 

ตำบลป่าซาง 
  หมู่ที่ ๑ บ้านป่าซาง    หมู่ที่ ๒ บ้านล้อง   

 หมู่ที่ ๓ บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  หมู่ที่ ๔ บ้านฉางข้าวน้อยใต ้   
 หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหอย 

ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง  โปรดทำเครื่องหมาย 
  ในชอ่งซึ่งแสดงถึงระดับความพึงพอใจในการบริการที่ท่านได้รับ 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม      
๑.๒  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ ด้านพัฒนาการและ
นันทนาการที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 

     

๑.๓  มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับบริการด้านโภชนาการที่ดี      
๑.๔  มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน      
๑.๕  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการดำเนินงานอย่าง
เหมาะสม 

     

๑.๖  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถ
แสดงความคิดเห็นและร่วมให้ข้อเสนอแนะได้ 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านหอกระจายข่าวหรือ
เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 

     

๒.๓  จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ เช่น 
จัดตั้งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง Google Form 
โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการแสกนผ่าน  QR Code 

     

๒.๔ มีการให้บริการ เยี่ยมบ้านผู้ปกครอง แนะนำ ช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนทั้งในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการอย่าง
เป็นระบบ 

     

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ีอย่างต่อเนือ่ง 

     

๓.๒  ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองเดก็นักเรียนอย่าง
ชัดเจน 

     

๓.๓  ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความสุภาพ เป็นมิตร      
๓.๔  มีการแต่งกายที่สุภาพและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม      
๓.๕  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการแก่เด็กนักเรียน      
๓.๖  มีจำนวนครูผู้ดูแลเพียงพอต่อการดูแลเด็กนักเรียน      
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ำ ที่น่ังสำหรับผู้มารอรับบริการและจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาด  

     

๔.๒  อาคารสถานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด อากาศร่มรื่น
ปลอดโปร่ง มีความเป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย 

     

๔.๓  เป็นหน่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการสมัครเข้า
รับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

๔.๔  มีป้ายข้อความบอกจุดรับบริการ รวมทั้งมีเอกสาร/แผ่นพับ 
แนะนำข้อมูลให้แก่ผู้ปกครอง 

     

๔.๕  มีการปรับปรุง/พัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านการศึกษา 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  ระบบให้บริการงานด้านการศึกษาในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบล
ป่าซางมากยิ่งข้ึน  

     

๕.๒ เทศบาลตำบลป่าซางสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กนักเรียนในพื้นที่    

     

๕.๓  เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางได้รับการพัฒนาและ
ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาแต่ละช่วงวัยอย่างมี
คุณภาพ  

     

๕.๔ การให้บริการครอบคลุม เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยทั้งด้าน
ร่างกาย โภชนาการ สังคม สติปัญญาและอารมณ์  และตรงตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง 

     

 
ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  มีการปรับลดขั้นตอน วิธีการทำงานให้ เป็นระบบและมี
มาตรฐาน 

     

๑.๒  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงลำดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

๑.๔  การรับแจ้งข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ฉับไว และชัดเจน      
๑.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ      
๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน      
๒ .๓   มี ก าร ให้ บ ริ ก า รน อก ส ถ าน ที่ /น อก เวล าราชก าร /
วันหยุดราชการ อย่างเปน็ระบบและรวดเร็ว 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพงึพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน      
๓.๒  ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  ให้บริการด้วยความสุภาพ  เป็นมิตร      
๓.๕  เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องที่ปฏิบัติเป็น
อย่างดี 

     

๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับแจ้งและประสานงาน
เหตุสาธารณภัยในทุกชุมชน 

     

๔.๒  รถให้บริการและบรรเทาสาธารณภัย มีลักษณะใหม่และอยู่ใน
สภาพการณ์ที่ใช้งานได้ดี 

     

๔.๓  “มีความพร้อม”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการ      
๔.๔  “มาตรฐานและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการมีความครอบคลุม 

     

๔.๕  มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทำ
ความเข้าใจ 

     

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  ระบบให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งข้ึน 

     

๕.๒  ระบบให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน มีความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอเช่น ภัยแล้ง ,
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยฯลฯ เป็นต้น 

     

๕.๓  เทศบาลตำบลป่าซางยึดการบริหารงานแบบบูรณาการ มี
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในด้านการ
ให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

     

๕.๔  เกิดความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างเทศบาล
ตำบลป่าซางกับภาคีเครือข่าย และประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

 
หัวข้อประเมิน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ระดับความพึงพอใจในการบรกิารที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
๑.๒  มีระยะเวลาการให้บริการทีเ่หมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาที่หลากหลายและมีความเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของประชาชน 

     

๑.๔  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม      
๑.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

     

๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่าง ๆ) 

     

๒.๒  จัดให้มีการเขียนใบคำร้องตามความสะดวกของผู้มารับบริการ 
เช่น จัดตั้ งจุดบริการการเขียนใบคำร้องด้วยตนเอง หรือสร้าง 
Google Form โดยให้ผู้รับบริการสามารถกรอกใบคำร้องด้วยการแส
กนผ่าน  QR Code 

     

๒.๓  มีการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการและข่าวสารที่
เกี่ยวข้องผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน 

     

๒.๔  มีการให้บริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ 
อยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว 

     

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบคำถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าท่ีมีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตอืรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ      
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

 
หัวข้อประเมิน 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

ระดับความพึงพอใจในการบรกิารที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่พอใจ 
(๑) 

๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่มและที่นั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

๔.๕ มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทำ
ความเข้าใจ 

     

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  ระบบให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมใน
พื้นที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของเทศบาลตำบลป่าซางมากยิ่งข้ึน  

     

๕.๒  กลุ่มอาชีพตา่งๆได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้      
๕.๓  ผู้ด้อยโอกาสในตำบลในรับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสม      
๕.๔ งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ มีความ
เหมาะสม 

     

 
ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านสาธารณสุข 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๑. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๑.๑  ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
๑.๒  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา      
๑.๓  มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่หลากหลายและมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของประชาชน 

     

๑.๔  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม      
๑.๕  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านสาธารณสุข 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๒. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
๒.๑  มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย (ตนเอง / โทรศัพท์ / 
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์ต่างๆ) 

     

๒.๒  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน      

๒.๓  มีการให้บริการทางสาธารณสุขนอกสถานท่ีอย่างเป็นระบบและ
รวดเร็ว  

     

๒.๔  มีการให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วย
เรื้อรัง เป็นต้น 

     

๓. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
๓.๑  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบ
คำถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการใหบ้ริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
๓.๓  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
๓.๔  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร       
๓.๕  มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ      
๔. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
๔.๒  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 
ห้องน้ำ จุดบริการน้ำดื่มและทีน่ั่งสำหรับผู้มารอรับบริการ 

     

๔.๓  “คุณภาพและความทันสมัย”ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ ในการ
ให้บริการ 

     

๔.๔  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

๔.๕ มีสื่อ/เอกสาร/แผ่นพับ ให้ผู้มารับบริการได้รับความรู้และทำ
ความเข้าใจ 
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ตอนที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง (ต่อ) 
 

หัวข้อประเมิน 
งานด้านสาธารณสุข 

ระดับความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
พอใจ
มาก 
(๕) 

ค่อนข้าง
พอใจ 
(๔) 

เฉยๆ 
(๓) 

ไม่ค่อย
พอใจ 
(๒) 

ไม่
พอใจ 
(๑) 

๕.  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๕.๑  ระบบให้บริการงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของเทศบาลตำบล          
ป่าซางมากยิ่งขึ้น  

     

๕.๒  มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ เป็นระบบ 
รวดเร็ว 

     

๕.๓  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาท่ีดีขึ้น      
๕.๔  มีการป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นระบบ ทำให้ไม่มี
โรคระบาดและโรคติดต่ออยู่ในชุมชน 

     

๕.๕  การให้บริการด้านสาธารณสุข มีความครอบคลุม เหมาะสม             
ตรงตามความต้องการ 

     

 

ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                     
๔.๑  โปรดระบุปัญหาในการให้บริการ .................................................................................. 

................................................................................................................ ............................................................ ........

....................................................................................................................................................................................

.................................................................... ........................................................................ ........................................

.................................................................................... ................................................................................................

................................................................................................................................................................ ....................

............... 
 

๔.๒  โปรดระบุข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการ ....................................................... 
..................................................................................................................... ............................................................. ..
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...............
....................................................................................................................................................................................
.................. 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18.86 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 56.36 

  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) (5) (4.93) 

  3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) (4.71) 

  3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) (4.43) 

  3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.86) 

  3.5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) (4.86) 

  3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) (4.71) 

  3.7 วิสัยทัศน์ (5) (4.64) 

  3.8 กลยุทธ์ (5) (4.57) 

  3.9  เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ (5) (4.79) 

  3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) (4.57) 

  3.11 แผนงาน (5) (4.57) 

  3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.71) 

รวม 100 93.21 

 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าซาง ผลคะแนนการประเมิน ร้อยละ 
93.21 
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 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  1.2 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.43 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.21 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.29 
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 4.71 
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 30 28.14 
  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.71) 
  5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.71) 
  5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.86) 

  5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.64) 
  5.5 มกีารกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ท่ีกำหนดไว้ (5) (4.64) 
  5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ (5) (4.57) 
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 32.79 

  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ภาพรวม 

(5) (4.86) 

  6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

(5) (4.64) 

  6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) (4.36) 

  6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกบัสุขภาวะ (5) (4.71) 

  6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) (4.86) 

  6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

(5) (4.86) 

  6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การบริหารจัดการน้ำ 

(5) (4.50) 

รวม 100 93.57 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้พิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลป่าซาง ผลคะแนนการประเมิน ร้อยละ 93.57 
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แบบท่ี  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ......เทศบาลตำบลป่าซาง.................... 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพฒันาเทศบาล ✓  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ✓  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจดัทำแผนพฒันาเทศบาล ✓  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำรา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

๒  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจดัทำฐานข้อมูล ✓  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  

๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

✓  

๒.๔  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิน่ 

✓  

๒.๕  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

✓  

๒.๖  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  

๒.๗  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล ✓  
๒.๘  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
๒.๙  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✓  
๒.๑๓ มกีารกำหนดรปูแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

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

ยทุธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

21 14,272,000 37 31,725,300 45 20,940,690 47 44,329,700 92 48,258,842 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเทีย่ว 

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

การพัฒนาด้าน
สังคม วัฒนธรรม
และคุณภาพชวีิต 

29 23,354,730 30 23,963,000 32 25,930,000 21 27,489,140 28 30,467,584 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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

การพัฒนาด้าน
การศกึษา และการ
กีฬา 

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

การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสขุ 

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

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

22 505,000 29 1,760,000 35 2,105,000 27 875,000 38 2,090,000 

รวม 95 39,942,730 137 60,041,300 184 56,041,090 150 78,183,040 230 87,823,626 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมนิผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                 
                     ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการทีน่ำมาปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

โครงการตาม              
เทศบัญญัติ/เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ

ในแผน 
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณปูโภค สาธารณูปการ 92 18 7.83  

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 7 5 2.17  

3.การพฒันาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 28 21 9.13  

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 14 9 3.91  

5.การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 29 19 8.26  

6.การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 22 17 7.39  

7.การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 38 26 11.30  

รวม 230 115 50.00  
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 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ    
ในแผนพัฒนาฯ 

จำนวนโครงการใน   
เทศบัญญัติ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการแล้ว 

จำนวนโครงการที่
อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
กันเงิน  

โครงการที่
ดำเนินการโดยไม่
ใช้งบประมาณ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ดำเนินการ 

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน ฯ 

92 40.00 16 14.16 5 4.43 0 0.00 11 9.74 0 0.00 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

7 3.04 5 4.43 4 3.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.88 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 28 12.17 21 18.58 17 15.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.54 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 14 6.09 9 7.97 6 5.31 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.66 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการ
กีฬา 29 12.61 19 16.81 12 10.62 0 0.00 0 0.00 1 0.88 6 5.31 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 22 9.57 17 15.04 16 14.16 0 0.00 0 0.00 1 0.88 0 0 

๗. ยุทธศาสตรด์า้นการเมือง การบริหาร 38 16.52 26 23.01 15 13.27 0 0.00 0 0.00 2 1.77 9 7.97 

รวมท้ังสิ้น 230 100 113 100.00 75 66.37 0 0.00 11 9.74 4 3.54 23 20.36 



63 

 

           
=====================================================================================================           
         รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

                           
 

รายงานผลการดำเนินการตามขอ้มูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ 2565 

รายการ จำนวน
โครงการ 

จำนวนงบประมาณ    
(บาท)   

การตัง้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 113 38,811,212.00 

ผลการดำเนินงานตามขอ้มลูระบบ (e-plan) โครงการทีด่ำเนินการ 
แล้วเสร็จ 

75 31,861,894.12 

โครงการทีก่ันเงิน 
โครงการทีด่ำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

11 
4 

    5,158,700.00 
- 

สรุปโครงการที่ดำเนินการ คดิเป็นร้อยละ 79.65  

โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ 23 - 

สรุปโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 20.35  

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 3,017,000.00 

 

 1. จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  พ.ศ.2565     จำนวน 113  โครงการ   
          2. ผลการดำเนินงานตามข้อมูลระบบ  (e-plan) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  75   โครงการ 
 3. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ขอกนัเงินไว้แต่ จำนวน  11   โครงการ 
               ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 4. โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน    4   โครงการ 
 5. โครงการทีไ่ด้รับเงินงบประมาณ แต่ยกเลิก และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  23   โครงการ 
 6. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน    2   โครงการ
    
  สรุป  :  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    จำนวน    90   โครงการ    
            คิดเปน็รอ้ยละ 79.65   
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
รายการ จำนวน

โครงการ 
จำนวนงบประมาณ    

(บาท)   

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 230 87,823,626.00 

รวมโครงการ 230  

โครงการทีน่ำมาตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี 

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ  

113 

2 

38,811,212.00 

3,017,000.00 

รวมโครงการที่นำมาดำเนินการ 115  
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 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 
  (อ้างอึงข้อมูลจาก : รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
เทศบาลตำบลป่าซาง โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 
2565 
  เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการสาธารณะ
โดยตรงกับเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการของ
เทศบาลตำบลป่าซาง ในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานอย่างน้อยต้องมีการกำหนดกรอบงาน 
ประกอบด้วย 
   1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
   2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
   3. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
   4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
   5. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
  โดยกำหนดภารกิจผู้ให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง ดังนี้ 
   1. งานด้านการศกึษา 
   ๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ๔. งานด้านสาธารณสุข 
  การติดตามและประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
มีขอบเขตและประเด็นการศึกษาโดยได้กำหนดขอบเขตในการประเมินทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบล
ป่าซาง ซึ่งมีท้ังหมด 10 หมู่บ้าน โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.1.1 ประชากร 
   ประชากรที่ทำการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ ประชากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 10 หมู่บ้าน ทั้งสิ้นจำนวน 8,305 คน 
   3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน เป็นการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลป่าซาง จำนวน 10 หมู่บ้าน จากประชากรทั้งสิ้น 8,305 คน โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (Taro Yamane) คือ 
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       N 

     1+Ne2 

             8,305 

      1 + 8,305 (0.05)2 

                            สูตร          n         =  
 

 เมื่อ      n       คือ     จำนวนตัวอย่าง หรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N คือ จำนวนหน่วยทั้งหมด หรือขนาดของประชากรทั้งหมด 

  E คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) ในที่นี้จะ
กำหนดเท่ากับ + / - 0.05 ภายเหนือความเชื่อมัน 95% จงึแทนค่าสูตรได้ดังนี้ 

 ประชากรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซาง ซึ่งได้รับบริการจากเทศบาลตำบลป่าซาง 

 แทนค่าสูตร  n       =         =   381.61  คน 

 

 ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จากสูตรของ ทาโท่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่คำนวณออกมาได้ 
จำนวน 381.61 กลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้ผล
การศึกษามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ตำบล จำนวนประชากร ร้อยละ 
จำนวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ตำบลปากบ่อง       
หมู่ 1 บ้านสบทา 1,213 14.60 58 
หมู ่2 บ้านท่ากองิ้ว 312 3.75 15 
หมู่ 3 บ้านหนองสลีก 320 3.85 16 
หมู่ 4 บ้านหนองผำ 655 8.00 32 
หมู่ 5 บ้านปากบ่อง 694 8.35 33 
ตำบลป่าซาง       
หมู่ 1 บ้านป่าซาง 2,028 24.41 98 
หมู่ 2 บ้านล้อง 869 10.46 42 
หมู่ 3 บ้านฉางข้าวน้อยเหนือ 938 11.29 45 
หมู่ 4 บ้านฉางข้าวน้อยใต้ 730 8.78 35 
หมู่ 5 บ้านหนองหอย 546 6.57 26 

รวม 8,305 100.00 400 
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 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับระดับความพึงพอใจ ของ
ผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ 
  เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจำนวนครั้ง
ที่มารับบริการและช่วงเวลาที่มาใช้บริการ 
  ส่วนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
  เป็นข้อมลูทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 
  ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจ 
  เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ใน 5 
ประเดน็ ได้แก่ 
   1. ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
   2. ด้านช่องทางในการให้บริการ 
   3. ด้านเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ให้บริการ 
   4. ด้านคุณภาพในการให้บริการ 
  โดยครอบคลุม 4 ภารกิจ ได้แก่ 
   1. งานด้านการศึกษา 
   2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   4. งานด้านสาธารณสุข 
  ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  เป็นคำถามปลายปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 
 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยนี้จะใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ดังนี้ 
   1. การใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2. การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้น
แรกจนถึงขัน้สุดทา้ย โดยในการวิเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์จะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูลตีความ 
(Interpretive analysis) 
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  ระดับการแปลผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตาส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale) จะแบ่งมาตราส่วน
ออกเป็น 5 ลำดับ คือ 
   มาตราส่วน คะแนน 
   มากท่ีสุด 5 
   มาก 4 
   ปานกลาง 3 
   น้อย 2 
   น้อยที่สุด 1 
  ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลป่าซาง จะใช้เกณฑ์คะแนน ดังนี้ 
   คะแนน ระดับ ร้อยละ 
   4.50 – 5.00 มากที่สุด 90 – 100 
   3.50 – 4.49  มาก 70 – 89 
   2.50 – 3.49 ปานกลาง 50 – 69 
   1.50 – 2.49  น้อย 30 – 49 
   1.00 – 1.49 น้อยที่สุด   0 – 29 
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บทสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

 สรุปภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ ดังนี้ 

 ๑. งานด้านการศึกษา 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ 

๒ ) ด้ าน ช่ อ งท างใน การให้ บ ริ ก าร  พ บ ว่ า  ป ระช าชน มี ค วาม พึ งพอ ใจอยู่ ใน ระดั บ                     
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๔๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๕ ) ด้ าน คุณ ภ าพ ใน การ ให้ บ ริ ก าร  พ บ ว่ า  ป ระชาชน มี ค วาม พึ งพ อใจอยู่ ใน ระดั บ                                   
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 

 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษา อยู่
ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 

 ๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 
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 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๐ 

 ๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 

 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 
 

 ๔. งานด้านสาธารณสุข 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 
 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
อยู่ในระดบัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔ 
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จากการออกแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับให้บริการของ
เทศบาลตำบลป่าซาง พบข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 

- เร่งประสาน ติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบู รณ์ สร้างความ
ปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนน
สาธารณะ รวมถึงการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
วางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได้ 

-  เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายใน
หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลา
กลางคืน 

- พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในพ้ืนที่เพ่ิมเติมตามความต้องการ มีการดำเนินการที่
ปลอดภัย ทำการปิดฝาท่อเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำเพ่ือไม่ให้มีเศษขยะ 
เศษหิน ดิน ทราย ที่อุดตันทางระบายน้ำ  มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ส่ง
กลิ่นเหมน็ รวมทั้งไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งของโรคระบาดต่าง ๆ 

- เพ่ิมมาตรการสำคัญและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการกำจัด
ที่ถูกหลักวิธีในทุกขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะท่ีอยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ทำการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวน
ถุงขยะ / ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดตั้งจุดทิ้งขยะที่เหมาะสม รณรงค์หรือสร้างการมีส่วน
ร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชนเกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และหา
วิธีการในการสร้างมูลค่าของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยจากขยะ, การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ 
นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือนำขยะมาทิ้งในพ้ืนที่อย่าง
จริงจัง 

- ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการทำเมืองให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซาง
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
อย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ในฤดูแล้งควรทำการฉีดพ่นน้ำในอากาศ
ที่มีความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ำทำความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประสาน
ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและสำนึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของ
การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากข้ึน  

- ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
โดยเรียงลำดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วนใหญ่
ของประชาคมในการดำเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วนน้อย
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างทั่วถึง  
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- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำ
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  

- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซางรวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลป่าซางควรลงพ้ืนที่
ตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของ
ประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งระบบ ON - SITE ควบคู่กับการลงพ้ืนที่จริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และ
การใช้ระบบแพลตฟอร์ม ON – LINE ต่าง ๆ นำข้อมูลปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์
นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึ้น 

 - เทศบาลตำบลป่าซางควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพ่ือเลือกใช้ในการติดต่อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ที่หลากหลาย ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย รวมทั้งพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น สื่อบุคคลเพ่ือทำหน้าที่สื่อสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยจะต้องจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่จะ
บริการประชาชนผู้รับบริการ คำนึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไป
ด้วย นอกจากพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาหรือ
ตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในสำนักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคำถาม
อย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ 
สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่าง
เป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

- เทศบาลตำบลป่าซางควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะ อันเป็น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี  เกิดความคุ้มค่า การ
ให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป 

แม้ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลป่าซาง จะอยู่ในระดับมากที่สุดก็ตาม 
ทางเทศบาลตำบลป่าซางควรต้องมีการพัฒนาต่อไป โดยสิ่งที่ทางเทศบาลตำบลป่าซางควรให้ความสำคัญ คือการ
ติดตามปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน เพ่ือทำการแก้ไขและปรับปรุงเพ่ิมเติมการประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่พบปะกับ
ชาวบ้าน และการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมหรือ
การอบรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง  พนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง มีการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะอันเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล



73 

 

           
=====================================================================================================           
         รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

                           
 

ป่าซางให้ดียิ่งขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เกิดความคุ้มค่า ทำให้การบริการประชาชนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม         
มากยิ่งขึ้น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การใช้ระบบผ่านแพลตฟอร์ม ON – LINE ต่าง ๆ ทุก
ช่องทาง สามารถร้องทุกข์หรือเสนอแนะวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนาผ่านผู้บริหารได้
โดยตรง (สายตรงนายกเทศมนตรี) หรือจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การจัดเสวนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในโอกาสต่าง ๆ ทั้งจากการลงพ้ืนที่จริงหรือจากการประชุมผ่านระบบแพลตฟอร์ม ON 
– LINE สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ทางเทศบาลตำบลป่าซาง นำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรเอง ทั้งนี้ เทศบาล
ตำบลป่าซาง ควรนำผลการวิจัยที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้เพ่ือสะท้อนภาพผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการอันจะนำไปสู่
การกำหนดกลยุทธ์ วิธีปฏิบัติที่ดีในการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายการบริหารของเทศบาลตำบลป่าซาง
สู่ชุมชนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่
ผลสัมฤทธิ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในการสร้างระบบความเป็นเลิศด้านการให้บริการประชาชนต่อไป 
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ส่วนที่  4       
สรุปผล ขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะ 

 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลป่าซาง เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง มีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 
ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละด้านมีจำนวนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณท่ีระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำมาจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการในแผนพัฒนาฯ จำนวนโครงการในเทศบัญญัติ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ฯ 92 48,258,842.00 16 7,358,942.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ว 

7 665,000.00 5 60,000.00 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 30,467,584.00 21 24,936,400.00 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 1,460,000.00 9 974,000.00 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการกีฬา 29 3,422,200.00 19 2,923,350.00 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 22 1,460,000.00 17 1,514,000.00 

๗. ยุทธศาสตรด์า้นการเมือง การบริหาร 38 2,090,000.00 26 1,044,520.00 

รวมท้ังสิ้น 230 87,823,626.00 113 38,811,212.00 
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 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลป่าซาง คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ได้สรุปผลการดำเนินการในภาพรวม ดังนี้ 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนินการ อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนา ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

92 48,258,842.00 16 7,358,942.00 5 1,838,538.62 4 1,113,538.62 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

7 665,000.00 5 60,000.00 4 55,660.00 4 55,660.00 

3. การพฒันาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคณุภาพชีวิต 

28 30,467,584.00 21 24,936,400.00 17 24,548,965.00 17 24,548,965.00 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

14 1,460,000.00 9 974,000.00 6 897,745.00 6 797,873.24 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และ
การกีฬา 

29 3,422,200.00 19 2,923,350.00 12 2,281,774.00 12 2,281,774.00 

6. การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

22 1,460,000.00 17 1,514,000.00 16 1,402,939.00 16 1,402,939.00 

7. การพัฒนาด้านการเมือง-การ
บริหาร 

38 2,090,000.00 26 1,044,520.00 15 836,272.50 14 822,932.50 

รวม 230 87,823,626.00 113 38,811,212.00 75 31,861,894.12 73 31,023,682.36 
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 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มี
ต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวิธีการศึกษาระเบียบ
วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) วิธีการศึกษาวิจัย คือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนประกอบกัน ผลสรุปความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลสรุประดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัด
ลำพูน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

  ๑. ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน ๔๐๐ คน 
ผลการศึกษาจำแนกตามจำนวนครั้งในการให้บริการ ช่วงเวลาในการให้บริการ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการนานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 
ช่วงเวลาที่มารับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ ผู้มารับ
บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๐ อายุส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๕ 
สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ การศึกษาส่วนใหญ่อนุปริญญา/ปวท./ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๐๐   ในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ และมีรายได้ 
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 

 ๒. ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง พบว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซางมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ โดยสรุปภาพรวมการบริการตามภารกิจผู้ให้บริการ ดังนี้ 

๑. งานด้านการศึกษา 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๐ 

๒ ) ด้ าน ช่ อ งท างใน การให้ บ ริ ก าร  พ บ ว่ า  ป ระช าชน มี ค วาม พึ งพอ ใจอยู่ ใน ระดั บ                     
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 
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๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๕ ) ด้ าน คุณ ภ าพ ใน การ ให้ บ ริ ก าร  พ บ ว่ า  ป ระชาชน มี ค วาม พึ งพ อใจ อยู่ ใน ระดั บ                                   
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 

 ๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ 

๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ คิดเป็นรอ้ยละ ๙๒.๖๐ 

 ๓. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 
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๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 

 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มค่ีาเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

 ๔. งานด้านสาธารณสุข 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๐ 

๒) ด้านช่องทางในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 

๓) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ 

๔) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐ 
 ๕) ด้านคุณภาพในการให้บริการ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ 

 ประชาชนผู้ใช้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ 

 ข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยให้เทศบาล
ตำบลป่าซางดำเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

 - เร่งประสาน ติดตามการพัฒนา/ปรับปรุงถนนสาธารณะ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์  สร้างความ
ปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้สัญจร ไป – มา หากได้รับงบประมาณในการขยาย/ปรับปรุงถนน
สาธารณะ รวมถึงการวางแผน/จัดวางระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
วางแผนเส้นทางในการเดินทางแต่ละวันได ้

-  เร่งประสานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยเฉพาะบริเวณตรอกซอยภายใน
หมู่บ้าน ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่และผู้ที่สัญจร ไป – มา ในเวลา
กลางคืน 

- พัฒนาปรับปรุงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในพ้ืนที่เพ่ิมเติมตามความต้องการ มีการดำเนินการที่
ปลอดภัย ทำการปิดฝาท่อเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำเพ่ือไม่ให้มีเศษขยะ 
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เศษหิน ดิน ทราย ที่อุดตันทางระบายน้ำ  มีระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและไม่ส่ง
กลิ่นเหม็น รวมทั้งไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแหล่งของโรคระบาดต่าง ๆ 

- เพ่ิมมาตรการสำคัญและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการกำจัดที่
ถูกหลักวิธีในทุกขั้นตอน จัดหารถเก็บขนขยะที่อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน ทำการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ มีจำนวน
ถุงขยะ / ถังขยะหรือถังคัดแยกขยะให้เพียงพอในชุมชน จัดตั้งจุดทิ้งขยะที่เหมาะสม รณรงค์หรือสร้างการมีส่วน
ร่วมให้เกิดความตระหนักให้ประชาชนเกิดการลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก หรือการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และหา
วิธีการในการสร้างมูลค่าของขยะ เช่น การส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยจากขยะ, การสร้างผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขยะ ฯลฯ 
นอกจากนี้ควรมีมาตรการทางกฎหมายใช้บังคับกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือลักลอบเผาขยะ หรือนำขยะมาทิ้งในพ้ืนที่อย่าง
จริงจัง 

- ควรมีแผนหรือนโยบายรองรับเกี่ยวกับการทำเมืองให้น่าอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลป่าซาง
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ หรือตัดหญ้าสองข้างทางบริเวณไหล่ทาง เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
อย่างสะดวก ปลอดภัย น่าอภิรมย์ และมีทัศนวิสัยในการมองเห็นมากขึ้น ในฤดูแล้งควรทำการฉีดพ่นน้ำในอากาศ
ที่มีความแห้งเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศ ฉีดน้ำทำความสะอาดพ้ืนผิวถนนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประสาน
ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและสำนึกร่วมกัน มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของ
การรักษาความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านเรือนของประชาชนให้น่าอยู่มากข้ึน  

- ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
โดยเรียงลำดับของปัญหาและความต้องการก่อน-หลังอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุติธรรมและรวดเร็ว ใช้มติส่วน
ใหญ่ของประชาคมในการดำเนินการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันควรรับฟังปัญหาและความต้องการของเสียงส่วน
น้อยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านต่างๆอย่างทั่วถึง  

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยให้มีรูปแบบที่
หลากหลาย ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกร่วมในทางที่ดี รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำ
ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง มีภูมิคุม้กัน และสามารถอยู่รว่มกันอย่างยัง่ยืน  

- ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซางรวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลป่าซางควรลงพ้ืนที่
ตามชุมชนต่าง ๆให้บ่อยครั้งขึ้น เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชน รับฟังและทราบถึงปัญหาหรือความต้องการของ
ประชาชน จัดวงเสวนาการพูดคุยทั้งระบบ ON - SITE ควบคู่กับการลงพ้ืนที่จริงกับคนกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ และ
การใช้ระบบแพลตฟอร์ม ON – LINE ต่าง ๆ นำข้อมูลปัญหา ประเด็นต่างๆที่ได้มารวบรวม, วิเคราะห์, สังเคราะห์
นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอด ปรับปรุง นโยบายต่างๆของท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ดียิ่งขึน้ 

 - เทศบาลตำบลป่าซางควรจะต้องพิจารณาความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนประสิทธิภาพของช่องทางการให้บริการแต่ละช่องทางเพ่ือเลือกใช้ในการติดต่อ
ประสานงานได้หลายรูปแบบ ควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ที่หลากหลาย ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย รวมทั้งพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น สื่อบุคคลเพ่ือทำหน้าที่สื่อสารและบอกต่อประชาสัมพันธ์
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ภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยจะต้องจัดการทรัพยากรดังกล่าวให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานที่จะ
บริการประชาชนผู้รับบริการ คำนึงถึงประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กันไป
ด้วย นอกจากพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนที่มารับบริการแล้ว ควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ มีการเตรียมพร้อมในส่วนของเอกสารต่างๆที่จะให้บริการประชาชน มีการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาหรือ
ตรงต่อเวลา หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนภาคสนาม ควรมีการแจ้งให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าหรือจัดตารางเวรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในสำนักงาน มีวิธีการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ชัดเจน ตอบคำถาม
อย่างตรงไปตรงมาด้วยกิริยาท่าทางที่มีความอ่อนน้อม ถ้อยทีที่มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริการ 
สามารถปรับปรุงการทำงานให้มีความฉับไว กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม เอาใจใส่ดูแลประชาชนอย่าง
เป็นมิตรและจริงใจด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  

- เทศบาลตำบลป่าซางควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะ อันเป็น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลให้ดียิ่งๆขึ้น โดยมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี  เกิดความคุ้มค่า การ
ให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานที่
เป็นรูปธรรมมากขึน้ต่อไป 
 
 ข้อควรปรับปรุง / ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าซาง 

 - ถนนสาธารณะที่ใช้สัญจรภายในชุมชน และระหว่างชุมชนมีความคับแคบ บางจุดพ้ืนผิวถนนมี
ลักษณะทรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ รวมทั้งไม่มีการจัดระเบียบการใช้เส้นทางในชุมชน และระหว่างชุมชนส่งผลให้การใช้
เส้นทางสัญจรเกิดความไม่สะดวก อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

 - ระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง เช่น บริเวณทางแยก/บริเวณทางโค้ง/บริเวณจุด
อับบางจุด/บางจุดมีลักษณะชำรุด ประชาชนยังมีความต้องการให้มีการบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 

 - การติดตั้งระบบท่อระบายน้ำยังไม่ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชนบางจุดพบทาง
ระบายน้ำอุดตันมีสาเหตุมาจากขยะ เศษหิน ดิน ทรายที่อุดตันท่อ เมื่อไม่มีการขุดลอก ทำให้ประชาชนประสบ
ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำระบายไม่ทัน 

 - การบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร จุดพักขยะมีไม่ทั่วถึง รวมถึงจำนวน
ถุงขยะและถังขยะไมเ่พียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
 -  อยากให้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าซาง รวมทั้งพนักงานของเทศบาลตำบลป่าซาง 
ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาต่างๆและหาวิธีแก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความ
รวดเร็ว มีระบบที่ดีและมีความต่อเนื่อง  
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=====================================================================================================           
         รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  

                           
 

 ความคิดเหน็ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 
   

 ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัต ิ

 1. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ 
โดยมากจะเสนอเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 2. ปญัหาที่เสนอมา ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  มีการเสนอโครงการเฉพาะกลุ่มที่เข้า
ร่วมประชาคมเท่านั้น   
 3. โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้  บางโครงการมีปัญหาเรื่อง
พ้ืนที ่และการขออนุญาต  
 4. ในการดำเนินงานโครงการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน เทศบาลขาดบุคลากรด้านช่าง ในการปฏิบัติงาน 
 5. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ  2565  ในภาพรวม นำไปปฏิบัติได้ไม่ถึงร้อยละ 80 เนื่องจากส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกจิกรรม/
โครงการบางโครงการได ้ 

  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง 

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคม เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน  และมีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ เพ่ือให้มีโครงการที่กันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปน้อยลง 
 3. ปัจจุบันผลของเศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อการประมาณราคาในการดำเนินการก่อสร้าง ควรเร่งรัด
ดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้รวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรับขึ้นของการประมาณราคา ซึ่งส่งผล
ให้เทศบาลต้องมีการหางบประมาณมาสมทบเพ่ิมเติม 
 4. ควรมีการสำรวจข้อมูลความต้องการของประชาชน  โดยการลงพื้นที ่เช ิงรุกก่อนการจัดทำ
ประชาคม เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน  เพ่ือนำไปสู่แนวทางการ
กำหนดทศิทาง การพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 5. โครงการที่ เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป  ควรพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ ตามความต้องการของประชาชน  และคดัเลือกโครงการทีจ่ะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุไว้ใน
แผนพฒันาท้องถิ่น  
 6. ทุกแผนงาน/โครงการทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่น
เป็นสำคัญ ทัง้นี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก    

6. การประชุมประชาคมระดับตำบล เสนอแนะให้หมู่บ้านจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน และ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ก่อนนำเสนอในการประชุมประชาคม
ระดับตำบลของเทศบาลต่อไป 
 7. การประชุมประชาคมระดับตำบลของเทศบาล เสนอแนะให้เทศบาลสรุปโครงการที่ยั งไม่ได้
ดำเนินการ นำเขา้ที่ประชุม เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ 


