
๑ 
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 ส่วนท่ี  ๑ 
           บทน า 

 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม ่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลปุาซางในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

   
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารเทศบาลต าบลปุาซางใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลาย

แนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลปุาซาง  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า

กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  



๒ 
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๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปุาซางและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

                                 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาล  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ขึ้น  และสรุปรายงาน
ผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  

 



๓ 
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 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลปุาซาง  ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัด
วางเป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑   

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

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

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

 
 
ขั้นตอนที่ ๓    

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น



๔ 
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕59 
ข้อ ๑๔ (๕)   

 
 
 
 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 
   
    a 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 

๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  

ก าหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามแผนพัฒนาและ
ประเมินผล 

 

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  2  ครั้ง  

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งน้ี  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน   

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี 

 

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เทศบาลต าบลป่าซาง 



๕ 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 

๕  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 13 

ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
  ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 



๖ 
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๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาซางซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan    
ซึ่งเทศบาลต าบลปุาซาง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

 ๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน แ ละ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง
พร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  ปีละ  2  
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
   
  ๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

1. แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ    
    พัฒนา 
3. แบบประเมินผลการด าเนินขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 
4. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 

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


๗ 
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๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 

  1.  นายต๋าค า     แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
  2.  นางบริบูรณ์    ค าสุยะ  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  3.  นายวิรัตน์      แก้วอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
  4.  นายสมศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  5.  นายรุ่งนิรันดร์  ปันดอนตอง  ผู้แทนประชาคม          กรรมการ 
  6.  ท้องถิ่นอ าเภอปุาซาง   ผู้แทนหน่วยงาน         กรรมการ 
  7.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 

       นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
 8.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

  9.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
                10.  นายเสริม     ริยะปุา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                11.  นายสังวรณ์   สมบัติใหม่  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 
๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลป่าซาง 
  1. ปลัดเทศบาลต าบลปุาซาง   ประธานอนุกรรมการ 
  2. รองปลัดเทศบาลต าบลปุาซาง   อนุกรรมการ 
  3. ผู้อ านวยการกองช่าง    อนุกรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง    อนุกรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   อนุกรรมการ 
  6. หัวหน้าส านักปลัด    อนุกรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  อนุกรรมการ 
  9. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  เลขานุการและอนุกรรมการ 
         10. หวัหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ                  
         11. นางสาวอังคณา  ปฐมนิมิตร   ผู้ช่วยเลขานุการและอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘ 
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ส่วนท่ี ๒ 
 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์ 
               "เทศบาลต าบลปุาซาง มุ่งม่ันพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขที่ยั่งยืน" 
 
พันธกิจ 
             1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ     

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

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

สูงขึ้น  และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนความ

มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. เพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 

เทศบาลต าบลปุาซางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

  
 

      1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

1. การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ถนน สะพาน  ทางเท้า รางระบายน้ า 

 

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 

 

3. การปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า 

 

4. การปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 

 

5. การจัดท าและวางระบบผังเมือง 
 
 
 

  



๙ 
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       2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

 

  1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ฝีมือแรงงาน แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร 

 

  2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน 

 

  3. การส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
      พอเพียง 

 

  4. การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

              5. การสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาดกลาง และศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ในท้องถิ่น 

 

3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 

1. การปูองกัน และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

2. การสืบสาน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3. การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะสถานที่ส าคัญในเขตเทศบาล 

 

4. การพัฒนาสังคมและสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

5. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

  
 

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

4. การสร้างองค์ความรู้ และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. การสร้างเครือข่าย เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

 

1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

 

2. การพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

  
 

6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

 

1. การสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

 

2. การปูองกันและควบคุมโรค 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผน ไทยและสมุนไพรท้องถิ่น 

 

4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สาธารณสุข 

 

5. การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
 

 

 
 



๑๐ 
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7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

 

1. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ บริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่

ปฏิบัติงาน 
4. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
5. แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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            ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......เทศบาลต าบลป่าซาง............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท ารา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจดัท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
เทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

ส่วนท่ี 3 

 

  



๑๒ 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เทศบาลต าบลป่าซาง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

57 42,888,300.00 66 76,086,000.00 55 29,898,000.00 57 51,740,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ท่องเท่ียว 

9 215,000.00 11 275,000.00 11 275,000.00 11 275,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

49 24,846,220.00 49 25,322,800.00 49 27,080,800.00 49 28,838,800.00 

ด้านทรัพยาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 1,910,000.00 9 1,160,000.00 7 130,000.00 7 130,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
กีฬา 

22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 

การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

13 1,515,344.00 13 1,272,000.00 13 1,272,000.00 13 1,272,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

41 2,560,200.00 40 2,470,200.00 40 2,470,200.00 40 2,470,200.00 

รวม 200 77,118,064.00 210 109,769,000.00 197 64,309,000.00 199 87,909,000.00 



๑๓ 
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                                                                     รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   

 
 

 
แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ฯ 

18 15.00        0 
           
-    

0 
          
-    

18 15.00 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

8 6.67          1   0.83     0 -             7 5.83 

๓. ยุทธศาสตรด์้านสังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

28  23.33        4   3.33      0 -             24 20.00 

๔. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8  6.67         4 3.33         0 -            4 3.33 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา และการ
กีฬา 

18 15.00        7 5.83        0 -              11 9.17 

๖. ยุทธศาสตรด์้านระบบสาธารณสุข 13 10.83         2 1.67        0 -           11 9.17 

๗. ยุทธศาสตรด์้านการเมือง การบริหาร 27 22.50        10 8.33         0  -        17 14.17 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

120 100.00  
 

28 
     

23.33  
 
- 

          
-    

      
92  

   
76.67  
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                                                                     รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
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โครงการ/กิจกรรมย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดล าพูน 
 
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้ว 

จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงถนน 
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตพร้อม
รางระบายน้ าสายเข้าสนาม
กีฬา หมู่ 1 ต าบลปุาซาง 
อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

2,265,319.50 

 
 
- 

 
 
- 

รวมทั้งสิ้น   1 2,265,319.50   
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                                                                     รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   
                                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   

 
 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                 
                     ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โครงการตาม  
เทศบัญญัติ 

โครงการที่จ่าย
ขาดเงินสะสม 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏในแผน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

57 11 8 9.50 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

9 8 0 4.00 

3.การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

49 28 0 14.00 

4.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 8 0 4.00 

5.การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการกีฬา 

22 18 0 9.00 

6.การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

13 13 0 6.50 

7.การพัฒนาด้านการเมือง-
การบริหาร 

41 27 0 13.50 

รวม 200 113 8 60.50 

 
หมายเหตุ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ มี 1 โครงการที่ใช้งบประมาณ
ทั้งในเทศบัญญัติและจ่ายขาดเงินสะสม  
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ 
 
ผลการด าเนินงาน รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) 

   1. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี     จ านวน     200    โครงการ 
   2. โครงการที่ด าเนินการตามเทศบัญญัติบัญญัติ               จ านวน    120    โครงการ  
       คิดเป็นร้อยละ   60.50     ของโครงการในแผนพัฒนา 
   3. โครงการที่ด าเนินการในรอบเดือนเมษายน                        จ านวน     28    โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ   23.33     ของโครงการในเทศบัญญัติ 
   4. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบเดือนเมษายน    จ านวน     92     โครงการ 
       คิดเป็นร้อยละ   76.67     ของโครงการในเทศบัญญัติ 
   
ปัญหา   

1. เทศบาลบรรจุโครงการไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ 60.50 ไม่ถึงร้อยละ 80 ของแผนพัฒนา 
2. เทศบาลสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ได้ร้อยละ 23.33  ซึ่งในรอบครึ่งปีแรกไม่

สามารถด าเนินโครงการได้เกินร้อยละ 50 ของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
3. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
4.  ได้รับงบประมาณล่าช้า 
5.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
6.  โครงการในเทศบัญญัติที่จะด าเนินการในที่วัด ที่สาธารณะ และท่ีราชพัสดุ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก   

 ไม่มีการขออนุญาตใช้ที่สาธารณะ 
 
 

อุปสรรค 
1. เทศบาลมีโครงการที่มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก 
2. เทศบาลมีงบประมาณจ ากัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ า ได้แก่ 

เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ   
3.  ในช่วงไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเป็นไปอย่างล่าช้า  ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ และคัดเลือกโครงการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจากแผนพัฒนา     

มาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ ให้ได้มากกว่าร้อยละ 90 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนก่อน 

3. ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ ในระยะเริ่มแรกของปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่าย ลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่งด าเนินการในช่วงไตรมาส
สุดท้าย (กรกฎาคม- กันยายน )และสามารถด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังปีงบประมาณถัดไป 

4. น าโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอกรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 

5. การน าโครงการขอรับงบประมาณ หากเป็นโครงการที่ต้องขออนุญาตใช้ที่วัด ที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ ต้องได ้  
รับการอนุญาตก่อน ถึงจะจัดสรรงบประมาณได้ และขอให้ทางเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชน ทราบด้วย 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

9.88 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

9.88 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 9.88 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 9.88 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อด ค ล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 
4.88 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

4.88 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

4.88 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

4.88 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

4.88 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

4.63 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
4.75 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

4.88 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เปู า หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

4.88 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

4.63 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

4.75 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

4.88 

รวมคะแนน 100 97.25 
                                           
 



21 

 

=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   
 

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่ วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน   ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

18.88 
2.75 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2.00 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2.00 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2.00 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

1.75 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

2.00 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

1.75 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2.00 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.63 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

13.50 
1.75 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 0.50 
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ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

2 .  ก า ร
วิ เ คราะห์
สภาวการ
ณ์ แ ล ะ
ศั ก ยภ าพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2.00 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 1.50 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 2.00 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.75 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2) 2.00 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1.00 

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

(1) 1 

3 . 
ยุทธศาสต
ร์  
3 . 1 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง
ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง
ส่ ว น
ท้องถิ่นใน

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

61.2
5 

9.63 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.63 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10) 
 

9.63 
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เขตจังหวัด 
 
3 . 3 
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

 
ประเด็น

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

3 . 
ยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 
3 . 4 
วิสัยทัศน์ 
 
 
3 . 5  ก ล
ยุทธ์ 
 
 
3 . 6 
เปูาประสง
ค์ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืน
ท า ง
ยุทธศาสตร์ 
( Positioni
ng) 
 
3 . 8 
แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความ
เ ช่ื อ ม โ ย ง
ข อ ง

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

4.63 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

4.38 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

4.63 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

4.63 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

4.63 

ความเชือ่มโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

4.63 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะ
เดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

(5) 
 

4.88 
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ยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
 
 
3 . 1 0 
ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

รวมคะแนน 100 93.6
3 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

                      การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว 
๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้า
ข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  เทศบาลต าบลปุาซาง
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง  จึงด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

                                            ส่วนท่ี  4 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

              เทศบาลต าบลปุาซาง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ 
ประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 

              เทศบาลต าบลปุาซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

57 42,888,300.00 66 76,086,000.00 55 29,898,000.00 57 51,740,000.00 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเท่ียว 

9 215,000.00 11 275,000.00 11 275,000.00 11 275,000.00 
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การพัฒนาด้าน
สังคม 
วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

49 24,846,220.00 49 25,322,800.00 49 27,080,800.00 49 28,838,800.00 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,910,000.00 9 1,160,000.00 7 130,000.00 7 130,000.00 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา และ
การกีฬา 

22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 22 3,183,000.00 

การพัฒนาด้าน
ระบบ
สาธารณสุข 

13 1,515,344.00 13 1,272,000.00 13 1,272,000.00 13 1,272,000.00 

การพัฒนาด้าน
การเมือง-การ
บริหาร 

41 2,560,200.00 40 2,470,200.00 40 2,470,200.00 40 2,470,200.00 

รวม 200 77,118,064.00 210 109,769,000.00 197 64,309,000.00 199 87,909,000.00 

 

                                     
 

 
                                     แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                                                  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

 
 



27 

 

=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   
 

 
                                         แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                                                    เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 

   
การจัดท างบประมาณ 

         ผู้บริหารเทศบาลต าบลปุาซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  13  กันยายน 2560  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 120 โครงการ งบประมาณ 41,492,858.40 
บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

18 12,372,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  8 158,000.00 
การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 22,536,730.00 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  8 860,000.00 
การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 18 3,039,000.00 
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 13 1,455,128.40 
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 27 1,072,000.00 

รวม 120 41,492,858.40 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบลป่าซาง  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 เสริมผิวแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ซอย 10  ม.1 ต.ปุาซาง งบตามเทศบัญญัติ 452,000.00 

2 เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ถนนสายหลักสายบ้านล้อง 
ซอย 2 - หน้าวัดชุมชนบ้านลอ้ง ม.2 ต.ปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 1,009,000.00 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หลังปุาช้าฉางข้าวน้อยเหนือ 
ม.3 ต.ปุาซาง  

งบตามเทศบัญญัติ 785,000.00 

4 หอถังสูง คสล. ม.4 ต.ปุาซาง  งบตามเทศบัญญัติ 800,000.00 

5 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อขยะ ม.4 ต.ปุาซาง  จ่ายขาดเงินสะสม 1,819,000.00 

6 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หน้าศาลาวัดหนองหอย  ม.5 
ต.ปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 500,000.00 
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7 ก่อสร้างระบบประปา โดยก่อสร้างถังแชมเปญ  พร้อมถัง
กรองพร้อมวางท่อ  PVC ม.1 ต.ปากบ่อง 

งบตามเทศบัญญัติ 970,000.00 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมวางท่อและบ่อพัก  (หลังร้าน
วิพรหมชัย)  ม.1 ต.ปากบ่อง  

จ่ายขาดเงินสะสม 256,000.00 

9 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3  หลังโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วหน้า
ประปา (น้ าดื่ม) 

งบตามเทศบัญญัติ 513,000.00 

10 เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยข้างวัด ม.4 ต.ปากบ่อง งบตามเทศบัญญัติ 701,000.00 

11 เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายหน้า 
โรงเรียนวัดบ้านก้อง  ม.5 ต.ปากบ่อง  

งบตามเทศบัญญัติ 
และจ่ายขาดเงิน
สะสม 

1,937,000.00 

12 วางท่อส่งน้ าบ่อเกษตร ม.2 ม.3 ม.4 ต.ปุาซาง และ ม.2 
ต.ปากบ่อง 

จ่ายขาดเงินสะสม 463,000.00 

13 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูา สายหนองสะลีก ท่าต้นงิ้ว  กอ
ม่วง 

งบตามเทศบัญญัติ 500,000.00 

14 วางท่อประปา ท่อ PVC  ชุมชนพานิช ม.1 ต.ปุาซาง งบตามเทศบัญญัติ 573,000.00 

15 ก่อสร้างถนนลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมก าแพงปากท่อ
บริเวณอู่ซ่อมรถบ้านกอแก ม.5        ต.ปุาซาง 

จ่ายขาดเงินสะสม 271,000.00 

16 ปรับปรุงบ่อพัก คสล. ถนนข้างโรงฆ่าสัตว์ริมการประปา 
ม.1 ต.ปุาซาง  

จ่ายขาดเงินสะสม 196,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ล าดับที่ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวนเงิน 
17 ปรับปรุงถนนสายองค์การ โทรศัพท์เชื่อมพานิช ซอย 1 

โดยปรับปรุงทางเท้า พร้อมบ่อพัก 
จ่ายขาดเงินสะสม 253,000.00 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม วางท่อและบ่อพักข้างถนน 
เลียบแม่น้ าทา หน้าร้าน ข้าวซอย  

จ่ายขาดเงินสะสม 374,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ แหล่งท่ีมางบประมาณ จ านวนเงิน 
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1 โครงการค่ายภาษา พัฒนาสู่อาเซียน งบตามเทศบัญญัติ 5,000.00 

2 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าขนม  งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

3 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพฝึกทักษะ กระเป๋าถักโคร
เชต์ 

งบตามเทศบัญญัติ 28,000.00 

4 โครงการปุาซางเมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

5 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าล ารองของผู้สูงอายุ งบตามเทศบัญญัติ 15,000.00 

6 โครงการอบรมการท าโคมไฟ งบตามเทศบัญญัติ 15,000.00 

7 โครงการประดิษฐ์ของใช้จากเศษผ้า (หมวก/กระเป๋า)  
ม.1 ปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 15,000.00 

8 โครงการอบรมอาชีพการท าน้ ายาล้างจานแบบโบราณ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงการการศึกษา เพ่ือต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กและ 
นักเรียน (ครู D.A.R.E) 

งบตามเทศบัญญัติ 15,600.00 

2 อุดหนุนสถานศึกษา ตามโครงการปูองปราม ยาเสพติดใน
สถาน ศึกษา สังกัด สพฐ. 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

3 โครงการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

4 โครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก นักเรียน งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 
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6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบตามเทศบัญญัติ 13,630.00 

7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบตามเทศบัญญัติ 200,000.00 

8 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

9 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี งบตามเทศบัญญัติ 160,000.00 

10 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา งบตามเทศบัญญัติ 25,000.00 

11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

12 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ งบตามเทศบัญญัติ 240,000.00 

13 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

งบตามเทศบัญญัติ 5,203,200.00 

14 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งบตามเทศบัญญัติ 16,268,300.00 

15 โครงการปูองกันและ รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 

16 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุ และกู่ครูบาวัดบ้านก้อง งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

17 โครงการประเพณีสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุและกู่อัฐิอดีต
เจ้าอาวาสวัดท่าต้นงิ้ว 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

18 โครงการประเพณีสรงน้ า พระธาตุและกู่ครูบา อดีตเจ้า
อาวาสวัดบ้านล้อง 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

19 โครงการประเพณีสรงน้ าธาตุและกู่ครูบาอดีต เจ้าอาวาสวัด
หนองผ า 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

20 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและรูปเหมือน ครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดธรรมสังเวช 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

21 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่อัฐิครูบาคันธา  (ครูบาคาง
เป็ด)  วัดฉางข้าวน้อยใต้  

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

22 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุศรีจอมยอง วัดฉางข้าวน้อย
เหนือ 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 
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23 โครงการประเพณีใส่ขันดอกไม้บูชาเสาอินทขิลเสาหลักเมืองปุา
ซาง  สรงน้ าพระธาตุและสรงน้ ารูปเหมือนครูบาอดีตเจ้าอาวาส
วัดอินทขิล 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

24 โครงการประเพณีสรงน้ า พระบรมสารีริกธาตุเจ้า และสรงน้ ากู่
อัฐิครูบาอดีตเจ้าอาวาสวัดพานิชสิทธิการาม 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

25 โครงการประเพณีแห่ไม้ก้ าและสรงน้ าพระธาตุกู่ ครูบาอดีตเจ้า
อาวาสวัดหนองหอย  

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

26 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวเีป็นสุข งบตามเทศบัญญัติ 12,000.00 

27 โครงการฟูอนเจิงเพ่ือสุขภาพ งบตามเทศบัญญัติ 19,000.00 

28 โครงการสานสายใยของครอบครัว งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

2 โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม หน้าบ้านน่ามอง ที่ท างานน่าอยู่ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภค งบตามเทศบัญญัติ 25,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

4 โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

5 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลปุาซาง  
1.จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 

งบตามเทศบัญญัติ 750,000.00 

6 โครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน งบตามเทศบัญญติั 20,000.00 
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7 โครงการความรู้คู่ชุมชนสะอาดใดใสไร้มลพิษ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

8 โครงการบ าบัดน้ าเสียด้วยมือเรา งบตามเทศบัญญัติ 15,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) งบตามเทศบัญญัติ 1,348,000.00 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบตามเทศบัญญัติ 528,000.00 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

5 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการศึกษา งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

6 โครงการวันวิชาการ งบตามเทศบัญญัติ 17,000.00 

7 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับชุมชน งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

8 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง งบตามเทศบัญญัติ 25,000.00 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

9 โครงการส่งเสริมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก และเยาวชน งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน 

งบตามเทศบัญญัติ 40,000.00 

11 โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 

งบตามเทศบัญญัติ 130,000.00 
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12 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด งบตามเทศบัญญัติ 350,000.00 

13 โครงการแข่งขนักีฬา ประชาชนและเทศบาลสัมพันธ์  งบตามเทศบัญญัติ 150,000.00 

14  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบตามเทศบัญญัติ 120,000.00 

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

งบตามเทศบัญญัติ 41,000.00 

16 โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

17 โครงการส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

18  โครงการส่งเสริมกีฬาปุาซางลีก  งบตามเทศบัญญัติ 100,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

2 โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรคระบบทางเดินอาหาร งบตามเทศบัญญัติ 11,000.00 

3 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่คน งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

4 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน งบตามเทศบัญญัติ 180,000.00 

5 โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

6 โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบตามเทศบัญญัติ 280,000.00 

7 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน งบตามเทศบัญญัติ 660,000.00 

8 โครงการรณรงค์เฝูาระวังปูองกัน และควบคุมโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

งบตามเทศบัญญัติ 5,000.00 
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9 โครงการพัฒนาเครือข่าย ด้านการเฝูาระวังปูองกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ 

งบตามเทศบัญญัติ 15,000.00 

10 โครงการรณรงค์ปูองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบตามเทศบัญญัติ 37,000.00 

12 การส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ งบตามเทศบัญญัติ 8,000.00 

13 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนคณะกรรมการ 
10 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท) 

งบตามเทศบัญญัติ 200,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

1 อุดหนุนที่ท าการ ปกครองอ าเภอปุาซาง 1.โครงการจัดงานรัฐ
พิธี  

งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

2 อุดหนุนกิ่งกาชาด อ าเภอปุาซาง จ.ล าพูน งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

3 อุดหนุนที่ท าการ ปกครอง อ.ปุาซาง  1.โครงการประเพณี 
สงกรานต์ อ.ปุาซาง 2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจาม
เทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน"  3.โครงการสนับสนุนงาน
เทศกาลล าไย  

งบตามเทศบัญญัติ 92,000.00 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

4 โครงการวันท้องถิ่นไทย งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

5 โครงการเทศบาลพบประชาชน งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 

6 โครงการวันเทศบาล งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

7 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 
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8 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

9 โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม จริยธรรมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต าบลปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 285,000.00 

10 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

11 โครงการพัฒนารายได้ งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

12 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาล
ต าบลปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 80,000.00 

14 โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

15 โครงการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง (พ.ศ.
2561-2564) 

งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 

16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

งบตามเทศบัญญัติ 100,000.00 

17 โครงการลดใช้พลังงาน งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

18 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร 4.0  งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

19 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

 

 

 

 

ล าดับที่ โครงการ 
แหล่งท่ีมา

งบประมาณ 
จ านวนเงิน 

20 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชนเทศบาลต าบลปุาซาง 

งบตามเทศบัญญัติ 40,000.00 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเทศบาล
ต าบลปุาซาง  

งบตามเทศบัญญัติ 10,000.00 
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23 โครงการจัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งปูองกันการพนันและยาเสพติด งบตามเทศบัญญัติ 20,000.00 

24 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและปูองกัน งบตามเทศบัญญัติ 30,000.00 

25 โครงการซักซ้อมแผน ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน งบตามเทศบัญญัติ 25,000.00 

26 อุดหนุนที่ท าการ ปกครองอ าเภอปุาซาง โครงการพระราชพิธี 
ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร์ มหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

งบตามเทศบัญญัติ 50,000.00 

27 อุดหนุนส่วนราชการ  -โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอปุา
ซาง (อุดหนุน อ.ปุาซาง) 

งบตามเทศบัญญัติ 40,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
     
              เทศบาลต าบลปุาซาง  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 28 โครงการ  จ านวนเงิน 2,463,009  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 28 โครงการ จ านวนเงิน 2,463,008.88  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

   
  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเทีย่ว 

1 15,000.00 1 15,000.00 

2.การพัฒนาด้านสังคม 
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

4 272,730.00 4 272,730.00 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 264,283.28 4 264,283.28 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการกีฬา 

7 1,230,444.00 7 1,230,444.00 

5.การพัฒนาด้านระบบ
สาธารณสุข 

2 221,971.60 2 221,971.60 

6.การพัฒนาด้านการเมือง-
การบริหาร 

10 458,580.00 10 458,580.00 

รวม 28 2,463,008.88 28 2,463,008.88 
     

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
 

ล าดับที่ โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าล ารองของผู้สูงอายุ 
 

15,000.00 15,000.00 
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กา ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 
 

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 250,000.00 58,370.00 

3 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 160,000.00 152,600.00 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 50,000.00 49,930.00 

5 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข 12,000.00 11,830.00 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับที่ 
 

โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการชุมชนลดขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 10,000.00 9,534.00 

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่ม น้ าบริโภค 25,000.00 16,800.00 

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000.00 1,260.00 

4 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลปุาซาง 1.จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะ
มูลฝอย 2.ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย 

750,000.00 236,689.28 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
 

ล าดับที่ 
 

โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ. (อาหารกลางวัน) 1,348,000.00 337,000.00 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

528,000.00 299,260.00 
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3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปุาซาง 

50,000.00 17,250.00 

4 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 25,000.00 7,110.00 

5 โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

130,000.00 100,958.00 

6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 

350,000.00 350,000.00 

7  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 120,000.00 118,866.00 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
 

ล าดับที่ 
 

โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิด
จากสัตว์สู่คน 

20,000.00 5,971.60 

2 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 660,000.00 216,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับที่ 
 

โครงการ 
 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 

1 อุดหนุนที่ท าการ ปกครองอ าเภอปุาซาง     
1.โครงการจัดงานรัฐพิธี 

10,000.00 10,000.00 

2 อุดหนุนที่ท าการ ปกครอง อ.ปุาซาง         
1.โครงการประเพณี สงกรานต์ อ.ปุาซาง    

92,000.00 30,000.00 
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2.โครงการสนับสนุน "งานพระนางจามเทวี
และ งานฤดูหนาวจังหวัดล าพูน"                   
3.โครงการสนับสนุนงาน เทศกาลล าไย   

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 10,000.00 9,340.00 

4 โครงการฝึกอบรมมาตราฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลต าบลปุาซาง 

285,000.00 281,175.00 

5 โครงการลดใช้พลังงาน 20,000.00 19,960.00 

6 โครงการเชิดชูเกียรติลูกจ้าง ลูกจ้าง ผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  

20,000.00 1,400.00 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนเทศบาลต าบล
ปุาซาง 

40,000.00 15,000.00 

8 โครงการหนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกันดูแลและ
ปูองกัน 

30,000.00 16,720.00 

9 โครงการซักซ้อมแผน ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในชุมชน 

25,000.00 24,985.00 

10 อุดหนุนที่ท าการ ปกครองอ าเภอปุาซาง 
โครงการพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระ
บรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร์ มหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

50,000.00 50,000.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

           

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

57 42,888,300.00 18 12,372,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ
ท่องเที่ยว 

9 215,000.00 8 158,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 1 15,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม
และคณุภาพชีวิต 

49 24,846,220.00 28 22,536,730.00 4 272,730.00 4 272,730.00 4 272,730.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

9 1,910,000.00 8 860,000.00 4 264,283.28 4 264,283.28 4 264,283.28 

การพัฒนาด้านการศึกษา และ
การกีฬา 

22 3,183,000.00 18 3,039,000.00 7 1,230,444.00 7 1,230,444.00 7 1,230,444.00 

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 13 1,515,344.00 13 1,455,128.40 2 221,971.60 2 221,971.60 2 221,971.60 

การพัฒนาด้านการเมือง-การ
บริหาร 

41 2,560,200.00 27 1,072,000.00 10 458,580.00 10 458,580.00 10 458,580.00 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2  ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปุาซาง 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  เมษายน  2561 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 
โครงการตาม
เทศบัญญัติ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการที่ปรากฏ   

ในแผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

   

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว    

การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพ
ชีวิต 

   

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา    

การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข    

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร    

รวม    
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แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลป่าซาง 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ
วัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนด
ไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรื อ
หน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5 . 4  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
ส อด ค ล้ อ ง กั บ  Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด
เรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกัน
ได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้ อ งกั บ เปู า หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI)  และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่ ว ไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตอ่สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล   หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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=======================================================================================================          
                                                                          รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง   

                                 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบเดือนเมษายน(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)   
 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
  

 
 

 
 
 

 
 


