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ในพื้นทีอ่ยางเปนรูปธรรม ตอไป  

           

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 เทศบาลตําบลปาซาง 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง                   หนา  

 

สวนท่ี  1  บทนํา          1 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมนิผล       3 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล       5 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล        5 

4. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล        8 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล        9 

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล                 11 

1. สรุปผลการติดตามและประเมนิผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2565     11 

2. แนวทางการตดิตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566     53 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล                                                69 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน          69 

2. ผลการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  71 

3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ         73 

4. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ         75 

5. สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล       80 

สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ       85 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม                  85 

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต      87 

ภาคผนวก 

ประกาศเทศบาลตําบลปาซาง เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565  

รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงนิ ประจําปงบประมาณ 2565 

     

 

 

 



ห น  า  | 1 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

สวนท่ี 1 บทนํา 
 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ  ประกอบไปดวย  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบรอย  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ

และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น  การไดรับการมอบหมายภารกิจอํานาจหนาที่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคง

มีขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงาน

ขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน  

ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอันเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  โดยจําเปนตองมีการกําหนด

แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย

เหตผุลที่มีการวางแผนมคีวามสําคัญ 5 ประการ คือ  

1)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคดิใหม ๆ เขามาในองคกร  

3)  ทาํใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  

4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ  

5)  ทําใหเกิดความชัดเจนในการดาํเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่

เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา 

ผลจากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 

ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดาํเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก

ออกแบบมา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและ 
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ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา  

ในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับ

ประโยชนหรือไดรับนอยกวา  ที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลา 

ในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับ

ประโยชนจากโครงการ  ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

ในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตาง ๆ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย

ของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา การติดตามดูความสามารถ

ในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง ๆ  

ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมให

ความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง  

จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับ  สูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และ

กอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไร  ก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและ

ทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบก

รับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว  

(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย

พนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช

วิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่

จําเปนสาํหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข 

การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่

จะบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการ

ไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่ กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและ

ประเมินผล ยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได

จากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการ

ตัดสินใจ ตอไป 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะ

ดําเนินการตอหรือยุติโครงการตาง ๆ เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน 

เพราะวาการดําเนินการใด ๆ ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่

วางแผนไวแลว  และที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น

ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา

ทองถ่ิน ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอก

ถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่ง

เกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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ในการนี้ เทศบาลตําบลปาซางจึงตองมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลตําบลปาซาง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

หมวด 6  ขอ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ  (1) กําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป 

ดั งนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินถูกตองตามระเบียบฯ  

มีประสิทธิภาพเปนประโยชนในการพัฒนา สามารถแกไขปญหาและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกประชาชน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปาซาง   จึงไดดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลปาซาง  ปงบประมาณ พ.ศ.2565  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอ

ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรีทราบ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

 

 

 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  และมีการนําแผนพัฒนา

ทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงินสะสม  

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตองมี

การตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด ก็คือ

การใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจาย

และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการ

คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 ขอ 4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงิน

อุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงนิอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(1)  โครงการที่จะใหเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย หามมิใหอุดหนุนโครงการที่มีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียนและโครงการที่มี

ลักษณะเปนการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
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หามมิใหอุดหนุนหนวยงานอ่ืนในการจัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เวนแตจะอุดหนุนใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะ

ใหเงินอุดหนุน 

(3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา

ทองถ่ินที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงนิอุดหนุน 

(4)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา

โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวด

เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารอง

เงินสะสม หรือเงนิกู 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปน

กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมี

การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหนึ่ง ความสําคัญของการติดตาม

และประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ

การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว

หรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได

อยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึง 

จุดแข็ง (strengths)  จุดออน (weaknesses)  โอกาส 

(opportunities)  ปญหาหรืออุปสรรค (threats)  

ของแผนพัฒนา โครงการ  กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเก่ียวของ

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและ

ความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคา 

ในการจัดบริการสาธารณะ เมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและตองมีความสุขุมรอบคอบในการ

ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็ง และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอง

เรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย

สิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี

ขึ้น  ตั้งรับใหมั่น เพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการ

ขยายแผนงาน  โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและ

มีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดีย่ิง   
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1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

2)  เพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงแผนงาน   

3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 

4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 

5)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 

6)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนนุทางการเงิน 

7)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

8)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 

 

 

 ข้ันตอนที่ 1   

แต งตั้ งคณ ะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผน พัฒ นาท อ ง ถ่ิน  ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 28  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ประกอบดวย  

1)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคดัเลือกจํานวนสองคน  

3)  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       

5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ   

อีกหนึ่งคนทาํหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม 1) , 2) , 3) , 4) และ 5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ 

คัดเลือกอีกได   

 ข้ันตอนที่ 2    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (1)   

 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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 ข้ันตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการตดิตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พ.ศ. 2548  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ขอ 29 (2)   

 ข้ันตอนที่ 4    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน   

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน     

ในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3)    

 ข้ันตอนที่ 5    

ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 30 (5)           
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ผังข้ันตอน 

การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น /  

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น  

ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 



ห น  า  | 8 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

   

     

 สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม

ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเคร่ืองมือที่

ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

(1)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 

ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เร่ือง  ซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน   

   (2)  แบบอื่นๆ : ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี 

แบบที่  1   แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  2   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 

4.2  การประเมินผลในเชิงคณุภาพ   

เคร่ืองมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ

เทศบาลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดงันี้ 

แบบที่  3/2   แบบประเมินความพึ งพอใจตอผลการดํ าเนิ น งานของเทศบาลใน                

   ภาพรวม 

แบบที่  3/3   แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน  

    (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบลปาซางในการพัฒนา     

และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตรและ

ประเด็นการพัฒนา   

แบบที่  3/4   แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาลตําบล 

    ปาซาง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ

ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรปุปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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1)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 

2)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรพัยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสรจ็  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติ  ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

3)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก

นอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 

เปนตน 

4)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก

สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งขึ้น 

5)  ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  

เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงาน

ใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

6)  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 

และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ

วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงกา  รไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ

นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   

(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  2 สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการ     

ไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  

ทั้งผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมนิผลตาง ๆ)      

8)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเร่ิมใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค

เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

9)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย

โครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข

ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ

แขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชน 

สมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก 

ก็ควรยกเลิก     

 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
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1. นายเดช  ทองคํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  กรรมการ 

2. นายเสกสันต   แกวนํา  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลปาซาง  กรรมการ 

3. นายสําเริง    ชัยปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  กรรมการ 

4. นายทวี  นารินคํา  ผูแทนประชาคม  หมูท่ี 4   กรรมการ 

5. นายอนนัต   กาวกาย  ผูแทนประชาคม  หมูท่ี 10  กรรมการ 

6. นางสาวอรทัย  งูเขียว  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กรรมการ 

     สํานักงานเกษตรอําเภอแมจัน  

(ผูแทนหนวยงาน) 

7. นางอําไพ  รักษคมนา พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.บานใหมพัฒนา  กรรมการ 

(ผูแทนหนวยงาน )    

 8. นางณัฐวรา  หมื่นจําปา ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

 9. นางสิริรัตน  ราชคม  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการ 

 10. นายจตุพร  ขะขอม  ผูใหญบาน หมูที่ 1 (ผูทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 

11. นางสาววารินทร มงคลดี  ผูใหญบาน หมูที่ 9 (ผูทรงคุณวุฒิ)  กรรมการ 

  

 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลปาซาง 
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สวนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 

 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปาซาง ไดรวบรวมขอมูลและจัดทําแบบ

รายงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

คําช้ีแจง  :  แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

โดยจะทําการประเมิน และรายงานทุก ๆ คร้ัง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถ่ิน แลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ……………เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย...................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง

แผนพัฒนาทองถิ่น 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   

 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประเมินปละ      

1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  …………...เทศบาลตําบลปาซาง   อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย………… 

2. รายงานผลการดําเนนิงาน  :  ปงบประมาณ  พ.ศ.2565 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) รวมแกไข / เพิ่มเติม /

เปลี่ยนแปลง  ถึงครั้งที่ 8 /2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
103 25,718,464.00 103 28,102,432.00 120 31,318,000.00 130 38,290,000.00 136 41,320,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

จัดระเบียบชุมชนและ

สังคม ดานการรักษา

ความสงบ เรียบรอย 

15 792,000.00 15 992,000.00 15 1,040,000.00 15 1,190,000.00 17 1,242,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

การเมืองการบริหาร 
29 2,370,000.00 29 2,275,000.00 35 2,715,000.00 36 3,355,000.00 37 3,855,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

วางแผนสงเสริมการ

ลงทุนและการ

ทองเท่ียว 

14 2,548,700.00 11 630,000.00 15 2,630,000.00 11 630,000.00 15 2,630,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

5 305,000.00 9 365,000.00 11 675,000.00 17 985,000.00 19 1,105,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
0 0.00 19 8,462,000.00 192 80,338,300.00 362 142,141,800.00 494 313,108,800.00 

ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

14 3,815,500.00 12 3,580,000.00 14 4,100,000.00 17 14,830,000.00 17 17,830,000.00 

รวม 180 35,549,664.00 198 44,406,432.00 402 122,816,300.00 588 201,421,800.00 735 381,090,800.00 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 77 30,407,661.00 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 
7 88,500.00 

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 18 307,000.00 

ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว - - 

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 10 520,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 28 6,884,800.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4 81,600.00 

รวม 144 38,289,561.00 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ( ขอมูลในระบบ e-Plan ) 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 136 41,320,000.00 77 30,407,661.00 50 26,504,631.78 50 26,357,608.26 

2.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

รักษาความสงบ เรียบรอย 
17 1,242,000.00 7 88,500.00 3 21,425.00 3 21,425.00 

3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 37 3,855,000.00 18 307,000.00 6 129,312.00 6 129,312.00 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการ

ทองเท่ียว 
15 2,630,000.00 - - 

    

5.ยุทธศาสตรดานศิลปวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
19 1,105,000.00 10 520,000.00 7 410,000.00 7 410,000.00 

6.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 494 313,108,800.00 28 6,884,800.00 26 5,041,114.04 17 2,772,114.04 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17 17,830,000.00 4 81,600.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 735 381,090,800.00 144 38,289,561.00 93 32,136,482.82 84 29,720,459.30 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิบประมาณ เทศบาลตําบลปาซาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

หนวยงานที

รับผิดชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,463,690.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน ศพด.ในเขต

ตําบลปาซางทุกคน 

2.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมการทํางานของนักเรียน 

นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 
18,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางชวง

ปดภาคเรียน ไดหารายไดและประสบการณ 

นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ี

ตําบลปาซาง 

3.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ตําบลปาซาง 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรับการ

อบรมพัฒนาเชิงสรางสรรค 

เด็ก และเยาวชน ประชาชน 

ตําบลปาซาง 

4.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุน อาหารเสริม (นม) 1,379,971.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เด็กนักเรียนใน ศพด. และร.ร.

ในต.ปาซาง 

5.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือรณรงคใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงหนาท่ี

บทบาทของตน 

เด็กนักเรียนเยาวชนในพ้ืนท่ี

ตําบลปาซาง 

6.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ือสงเสริมการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนโรงเรียนบานปาซาง  

7.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการฝกทักษะวิชาชีพ (ทําอาหาร) 25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีทักษะในการทําอาหารท่ีมี

คุณภาพมีประโยชนตอรางกายและมีรายไดระหวาง

เรียน 

นักเรียนโรงเรียน บานแมคี-

หนองออ 

8.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแหลงเรยีนรู พอเพียง อนุรักษ 

ส่ิงแวดลอม 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน ผูปกครองและคน

ในชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนบานใหม

สามัคคี 

9.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง รูจักคิดและ

การรับผิดชอบในหนาท่ี 

นักเรียนโรงเรียนบานแมสลอง

ใน 
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10.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดวยดนตรี

สากลและดนตรีพื้นเมือง 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะดานดนตรี ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน 

นักเรียนโรงเรียนนิคมสราง

ตนเองสงเคราะหชาวเขา 

11.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

ในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีตาํบลปาซาง 
2,494,800.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด 

สพฐ.ในพ้ืนท่ีตําบลปาซาง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขต

เทศบาลตําบลปาซาง 

12.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานรองคี หมูท่ี 1 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

13.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานรองคี หมูท่ี 1 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

14.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปาซาง หมูท่ี 2  
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

15.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

16.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมสลองใน หมูท่ี 4 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

17.  

 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานแมสลองใน หมูท่ี 4 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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18.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปางปูเลย หมูท่ี 5 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพอนามัยของ

แมและเด็ก 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

19.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปาหา หมูท่ี 6  
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพอนามัยของ

แมและเด็ก 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

20.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานแมคี หมูท่ี 7 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัย

มะเร็งเตานม บานแมคี หมูท่ี 7 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

21.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานศรียางมูล หมูท่ี 8 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการการตรวจและปองกันภัย

จากมะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

22.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานแมคี หมูท่ี 9 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็ง 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

23.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานใหมพัฒนา หมูท่ี 10 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

24.  

 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานใหมพัฒนา  

หมูท่ี 10 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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25.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชน 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานใหมพัฒนา หมูท่ี 10 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประชาชน จํานวน 50 คน 

26.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานหนองออ หมูท่ี 11 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

27.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานสันคือ หมูท่ี 12  
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

28.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชวีิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาดู หมูท่ี 13 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

29.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานปาดู 

หมูท่ี 13 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

30.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมสลอง หมูท่ี 14 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

31.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานแมสลอง  

หมูท่ี 14 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็ง 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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32.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาเม้ียง หมูท่ี 15 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

33.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปาเม้ียง หมูท่ี 15 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็ง 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

34.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

ปาเมี้ยง หมูท่ี15 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม

และเด็ก 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

35.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 70,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีตําบลปา

ซาง 

ฉีดวัคซีนปองกันโรค พิษสุนัข

บา ใหแกสุนัขและแมวในชวง

เดือนท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด

โรค 

36.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานรองคี หมูท่ี 1 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

37.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาซาง หมูท่ี 2 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

38.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานปาซาง หมูที ่2  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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39.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

40.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานปาซาง หมูท่ี 3 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

41.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานแมสลองใน 

หมูท่ี 4 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จํานวน 50 คน 

42.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปางปูเลย หมูที่5 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

43.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานปางปูเลย หมู

ท่ี 5 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จํานวน 50 คน 

44.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาหา หมูท่ี 6 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

45.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานปาหา หมูท่ี 6 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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46.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมคี หมูท่ี 7 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

47.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานแมคี หมูท่ี 7  

 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

48.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานศรียางมูล หมูที่ 8 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

49.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานศรียางมูล หมูท่ี 8 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

50.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมคี หมูท่ี 9 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

51.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บานแมคี หมูท่ี 9 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

52.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานหนองออ หมูท่ี 11 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตัน แก 

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 
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53.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรากุมารี 

บานหนองออ หมูท่ี 11 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

54.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานสันคอื หมูท่ี 12 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน แก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

55.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรากุมารี 

บานสันคือ หมูท่ี 12 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอน พยาธิแก

ประชาชน 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

56.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเร็งเตานม บานปาดู หมูที่ 13 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและปองกันภัยจาก

มะเร็งเตานม 
ประชาชน จํานวน 50 คน 

57.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บานแมสลอง    

หมูท่ี 14 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประชาชน จํานวน 50 คน 

58.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง

ตอเด็กสตรี 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดปญหาความรุนแรง 
เด็กและสตรใีนพ้ืนท่ีตําบลปา

ซาง 

59.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน 
ประชาชน ตําบลปาซาง 
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60.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการเวทีประชาคมทองถิ่น 0.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีเวทีในการแสดงความคดิเห็น ประชาชน ตําบลปาซาง 

61.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะส้ันใหแกกลุม

พัฒนาสตรี ต.ปาซาง และผูท่ีสนใจ ในตําบล

ปาซาง 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมีรายไดเสริมลด

รายจายในครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลปา

ซาง/กพสต.ปาซาง 

62.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะส้ันใหแก 

ผูปวยเอดส และผูท่ีสนใจ 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
ผูปวยเอดส ประชาชนตําบล

ปาซาง 

63.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะส้ันใหแกผู

พิการและผูสนใจ 
15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมีรายไดเสริม  

ลดรายจายในครวัเรือน 

ผูพิการ ประชาชนในตําบลปา

ซาง 

64.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะส้ันใหแก

ผูสูงอายุและผูท่ีสนใจในตําบลปาซาง 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมีรายไดเสริม  

ลดรายจายในครวัเรือน 
ผูสูงอายุในตําบลปาซาง 

65.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน

การพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี

และเครือขายสตร ีอ.แมจัน 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ

เครือขายสตรีใน อ.แมจัน  

สมาชิกกลุมพัฒนาสตรี

หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/

จังหวัด 

66.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการและ

สมรรถภาพทางดานรางกายศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีทักษะทางวิชาการและ

สมรรถภาพทางดานรางกาย 

เด็ก นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลปาซาง 
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67.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกัน

รายได (เบ้ียยังชีพ)ใหแกผูสูงอายุ 
18,891,600.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบ้ียยงัชีพผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนตาม

กฎหมายกําหนด 
ผูสูงอายุในตําบลปาซาง 

68.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม (เบ้ีย

ยังชีพ)ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
4,185,600.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบ้ียยงัชีพ ผูพิการท่ีแพทยไดรับรองและ

มีบัตรประจําตัวคนพิการหรือทุพพลภาพตาม

กฏหมายกําหนด 

ผูพิการ ประชาชนในตําบล 

ปาซาง 

69.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบ้ียยงัชีพผูติด

เช้ือเอดส 
300,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรอง

และทําการวินิจฉัยแลวตามหลัก 

ผูปวยเอดส ประชาชนตําบล

ปาซาง 

70.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอและไม

ติดตอในเขตเทศบาลตาํบลปาซาง 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมในการปองกันและควบคมุโรคติดตอ

และไมติดตอ เพ่ือใหประชาชนมีความรู และเขาใจใน

การปองกันโรคติดตอและไมติดตอ 

จัดกิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ

ในเขตเทศบาลตําบลปาซาง  

71.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันมลภาวะเปนพิษจาก

ฝุนละอองPM2.5 
30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีมีความปลอดภัย

ในชีวิตจากมลภาวะเปนพิษ จากฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล     

ปาซาง 

72.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือเช่ือมความสัมพันธความสามัคคีระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตอําเภอแมจัน 

73.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค บริโภค

ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลปาซาง 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค 

เพ่ือใหมีสุขภาพดี 

คาใชจายในการสงตรวจ

ตัวอยางนํ้าอุปโภคบริโภค 

ระบบประปาหมูบานไปตรวจ

วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงแกไขให

นํ้าสะอาด 
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74.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานสา

ธารณภัย 
104,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ

ประชาชนผูประสบสาธารณภัย 
ประชาชนตําบลปาซาง 

75.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนดานการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนตําบลปาซาง 

76.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมี

รายไดนอย 
100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายไดนอย เกษตรกรในตําบลปาซาง 

77.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความปรองดองและ

ตานยาเสพติด 
100,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาของเยาวชน ประชาชนและ

การจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตําบลปา

ซาง  

เด็ก เยาวชน ประชาชน ตําบล

ปาซาง  

78.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมใหความรูและคาใชจายอื่นในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 
ประชาชนในตําบลปาซาง 

79.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

อุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบรอยและจัด

ระเบียบจราจรในเทศกาลปใหม 

2,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศบาลปใหม ประชาชนตําบลปาซาง 

80.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาอุบัติ

และรักษาความสงบเรยีบรอย และจัด

ระเบียบจราจรในเทศกาลสงกรานต 

1,500.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล สงกรานต ประชาชนตําบลปาซาง 
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81.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว 0.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวใหประชาชนใน

ตําบลปาซาง 
ประชาชนตําบลปาซาง 

82.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอป.พร 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือให อป พร มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสา

ธารณภัยรูปแบบตาง ๆ และสามารถชวยเหลือในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สมาชิก อป.พร ตําบลปาซาง  

83.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการฝกอบรมปองกันไฟฟาและหมอก

ควัน 
0.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการปองกันไฟปาและ

หมอกควัน 
ประชาชนตําบลปาซาง 

84.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 

โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(หลัก

สูรจัดต้ัง/หลักสูตรทบทวน)  

50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

1.เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแก

เทศบาล ใหมีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ี

ชวยเหลือเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยไดอยางมีประสิทธภิาพ 2.เพ่ือสงเสริม

ความรูดานการจัดสาธารณภัยตามหลักสูตรตาง ๆ  

ประชาชนตําบลปาซาง 

85.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการปกปองสถาบันและเสริมสรางความ

ปรองดองสมานฉันท 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือปกปองสถาบันและแสดงความจงรักภักดี ประชาชนในตําบลปาซาง 

86.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการจัดการเลือกต้ัง 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการ

เลือกตั้งระดับชาติ 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล     

ปาซาง 
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87.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

คลัง 
30,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและใหความรู ความเขาใจในการ

ปฎิบัติงาน 
ระบบแผนท่ีภาษ ี

88.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการชําระภาษี 50,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือใหผูประกอบการผูนําหมูบานประชาชน และเจา

ท่ีผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจในเรือ่งการชําระ

ภาษี 

ประชาชน ตําบลปาซาง 

89.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการ

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS)) 
30,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือพัฒนาขอมูลท่ีใชในการจัดทําบัญชีคอมพิวเตอร

ของเทศบาลมีประสิทธิภาพถูกตอง 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ

เทศบาล 

90.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการรับ-สง เสด็จ 0.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและเช้ือพระวงค พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

91.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการอบรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองขาราชการของรัฐหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ใหบริการประชาชน 

บุคลากรของทต.ปาซาง 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลปา

ซาง 

92.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของวนัสถาปนา

เทศบาล 

คณะผูบริหาร สท พนักงาน 

ทต. พนักงานจางและ

ประชาชน 

93.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ  2,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีตอสถาบัน พระ

มหากษัติย เพ่ือสรางความรัก สามัคคีของประชาชน 

คณะผูบริหาร สท พนักงาน 

ทต. พนักงานจางและ

ประชาชน 

94.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
อุดหนุนก่ิงกาชาด อ.แมจัน 15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนก่ิง

กาชาด อ.แมจัน 
ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน 
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95.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.แมจัน 50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมรัฐพิธีประเพณีทองถ่ิน

และวันสําคัญตาง ๆ  
อ.แมจัน 

96.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
อุดหนุนท่ีทําการปกครอง อ.แมจัน 50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสมโภชและสืบชะตา

เมืองแมจัน เพื่อตวามสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท 

แกประชาชน 

อ.แมจัน 

97.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานท่ีกลางเพ่ือ

เปนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเปนศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอ (อําเภอแมจัน) 

คาใชจายในการบริการ

ชวยเหลือประชาชนฯ 

98.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
โครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง 0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือจัดทําและปรับปรุงขอมูลแนวเขตการปกครอง พ้ืนท่ีตําบลปาซาง 

99.  
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการอบรมการบริหารจัดการและ

บํารุงรักษาระบบประปา 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารกิจการและการบํารุงรักษา

ระบบประปาหมูบบาน เพ่ือเสริมสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกันในการบริหารจัดการระบบประปา 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลปา

ซาง 

100. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการปรับปรงุ บํารุง รักษาถนน คู คลอง 

การดูแลสิ่งแวดลอมตามภารกิจถายโอน 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปรับปรุง บํารุง รักษาถนน คู คลอง การดูแล

ส่ิงแวดลอมตามภารกิจถายโอน 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

101. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
0.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหมีความครบถวนสมบูรณ เพ่ือใหมีการ

จัดเก็บภาษีท่ีมีระบบท่ีแนนอน และสามารถ

ตรวจสอบได สะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 
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102. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชน 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือวางแผนและปรับปรุงผังเมอืงรวมจังหวัด/ผงัเมือง

รวมชุมชน 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

103. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

และวันสําคัญของชาติ 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ืออนุรักษและฟนฟู ประเพณี และวันสําคัญ พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

104. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีมนัสการและสรง

นํ้าพระะธาตุดอยตุง 
10,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุดอยตุงใหคงอยู

สืบไป 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

เชียงราย 

105. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีแหพระตําบลปา

ซาง 
120,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูประเพณีและวันสําคัญทาง

ศาสนา 
สภาวฒันธรรมตําบลปาซาง 

106. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีเขาพรรษาตําบลปา

ซาง 
120,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูประเพณีและวันสําคัญทาง

ศาสนา 
สภาวฒันธรรมตําบลปาซาง 

107. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี

ภาคฤดูรอน 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ 

ศีลธรรม สรางความเขมแข็งใหแกเด็ก เยาวชน 

ประชาชน  

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 
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108. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงนํ้า

พระธาตุ 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

109. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีตานกวยสลากภัต 60,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณีตานกวยสลากภัต 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

110. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีเขาโสสานกรรม 

(เขากรรมรุกขมูล) 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีเขาโสสานกรรม(เขากรรมรุกข

มูล) 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

111. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีมหาจุลกฐิน ,กฐิน 30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณี มหาจุลกฐิน,กฐิน 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

112. 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการรดนํ้า ดําหัว ผูสูงอายุตําบลปาซาง  0.00 
สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรวมอนุรักษและ

ฟนฟูประเพณีอันดีงามสืบไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ

สภาวฒันธรรมตําบลปาซาง  

113. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงคประจํา

หมูบานรองคี หมูท่ี 1 
112,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมเพียงพอ 
ศาลาอเนกประสงคประจํา

หมูบาน 
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114. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝาปด 

เร่ิมจากบานนางบัวเครือ คําเงิน ถึงบานนาย

สนั่น ใจฝน บานปาซางหมูท่ี 2 

200,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัยของราษฎร เพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 

0.80 เมตร  

115. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงรางระบายนํ้าเดิมใหเปนฝา

คอนกรีต บานปาซาง หมูท่ี 2 
230,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายนํ้าเดิม ใหเปนฝาคอนกรีต 
ปรับปรุงฝารางเหล็กราง

ระบายนํ้า (เดิม) 

116. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บาน

ใหมพัฒนา หมูท่ี 10 
359,900.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือมีนํ้าสะอาดไวใชอุปโภค บริโภค เพียงพอ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

117. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานปาดู 

หมูท่ี 13  
73,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

118. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาซาง 
488,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

เพ่ือใหมีสถานท่ีจัดกิจกรรมอยางเพียงพอและเปน

สถานท่ีอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานแมสล

อง 

119. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บานรองคี 

หมูท่ี 1 
84,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค

เพียงพอตลอดท้ังป 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

120. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา/หมูบาน

บานปางปูเลย หมูท่ี 5 
276,600.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค

เพียงพอตลอดท้ังป 

ปรับปรุงระบบประปาตาม

แบบ ทต.ปาซาง  

121. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝา

ปด ซอย 6 บานแมคี หมูท่ี 7 
382,200.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 

180 เมตร ตามแบบ ทต.ปา

ซางกําหนด 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 หนา 33 

 

122. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระบบเปด 27,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดานภัย

แลงและนํ้าทวม 

ภายในตําบลปาซาง หมู1-15 

ตามแบบทต.ปาซางกําหนด 

123. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยอุปถัมภรวม

ใจ บานปาซาง หมูท่ี 3 
245,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 105 

เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม

แบบทต.ปาซาง กําหนด 

124. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.จากบาน

นางสุกันทา ต๊ิบซางเสน ถึงบาน นางอําพร 

เตปนใจ บาานปาซาง หมูท่ี 3 

91,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย 

ขนาดกวาง 0.40เมตร ยาว 

30เมตร ตามแบบทต.ปาซาง 

กําหนด 

125. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.จากบาน

นายจันทรติ๊บ กิติ ถึงบานนางมอญคํา จาคํา

คง บานปาซาง หมูท่ี 3 

46,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย  

ขนาดกวาง 0.40เมตร ยาว 

30เมตร ตามแบบทต.ปาซาง 

กําหนด 

126. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค บาน

ปางปูเลย หมูท่ี 5 
36,400.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยในการจัดกิจกรรมของหมูบาน ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

127. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 บานแมคี 

หมูท่ี 7  
82,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อปองกันฝุน

ละออง 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 25 

เมตร ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

128. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพ้ืนท่ี

การเกษตร บานศรียางมูล หมูท่ี 8 เชื่อมบาน

ปาซาง หมูท่ี 2 และบานปาหา หมูท่ี 6 

419,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพื่อใหขนยาย

ผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก 
ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 
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129. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอย 7 

บานแมคี หมูท่ี 9  
154,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย -เพื่อปองกัน

อุบัติเหตุในการสัญจร 
ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

130. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.ซอย 4 

บานแมคี หมูท่ี 9 
173,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ

ในการสัญจร 
ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

131. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบานนาย

วิเชียร อุปทา บานหนองออ หมูท่ี 11 
67,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร  

กวาง 3เมตร ยาว 41 เมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซาง กําหนด 

132. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย3 เช่ือม ซอย 

5 บานหนองออ หมูท่ี 11  
127,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ในการสัญจร 

กวาง 3เมตร ยาว 77 เมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซาง กําหนด 

133. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาวัด 

บานหนองออ หมูท่ี 11 
132,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 
กวาง 4 เมตร ยาว 58เมตร 

ตามแบบ ทต.ปาซาง กําหนด 

134. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

บริเวณฌาปนสถาน บานปาหา -สันคือ   

บานปาหา หมูท่ี 6 

1,256,400.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยในการจัดกิจกรรมบริเวณฌาปน

สถาน 
ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

135. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน ซอย 1 บานแมสลอง 

หมูท่ี 14  
428,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ลอกรางระบายนํ้า/ขยายผิว

จราจร ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 
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136. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 7 บาน

ปาเมี้ยง หมูท่ี 15 
244,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

เริ่มบานนายลีซือ แลเชอ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 136 

เมตร ตามแบบ ทต.ปาซาง 

137. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.(ปากลวย) บาน

ปาเมี้ยง หมูท่ี 15 
150,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ขนาดกวาง 4เมตร ยาว 36 

เมตร ตามแบบทต.ปาซาง 

กําหนด 

138. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบนํ้าประปา บานแม  

สลองใน หมูท่ี 4 
531,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือใหมีนํ้าประปาสะอาดใชเพียงพอ 
ปรับปรุงระบบประปา ตาม

แบบ ทต.ปาซาง กําหนด 

139. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยหัตถกรรมและ

ฝกวิชีพตําบลปาซาง 
400,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชสอยในการจัดกิจกรรมและบริการ

ประชาชนเพียงพอ 
ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

140. 
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.พรอมฝา

ปด จากบานนายเงา จาคําคง ถึงบานนางดวง

เดือน ตรัยคุณาพัฒน บานปาซาง หมูที่ 3 

61,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือกอสรางรางระบายนํ้าคสล.พรอมฝาปด ความลึก

ไมนอยกวา 0.40 เมตร ความยาว 27 เมตร กวาง

เฉล่ีย 0.40 เมตร ตามแบบ ทต.ปาซางกําหนด 

กวาง0.40 เมตร ยาว 27 

เมตร  

141. 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปลอยปลาลงในแหลงนํ้าสาธารณะ 30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสรางสมดลุใหธรรมชาติ เปนแหลงอาหารทาง

ธรรมชาติ 

แหลงนํ้าสาธารณะในพื้นท่ี 

ต.ปาซาง 

142. 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมเน่ืองในวันสําคัญแหงชาติ 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 

สํานักปลัดเทศบาล, 

สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมตนไมมากข้ึน เพื่อสรางสมดุลใหธรรมชาติ 

รักษา สิ่งแวดลอม 
ประชาชนในตําบลปาซาง 
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143. 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี(สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

เขตปกปก บริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลปาซาง 

144. 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน 31,600.00 

สํานัก/กองชาง, สํานัก

ชาง, กองโยธา, กอง

ประปา 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนจัดการขยะอยางถูกตอง พ้ืนที่ตําบลปาซาง  
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6. การเบิกจายงบประมาณ ป 2565  (ขอมูลในระบบ e-Plan) 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 136 41,320,000.00 77 30,407,661.00 50 26,504,631.78 50 26,357,608.26 

2.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดาน

การรักษาความสงบ เรียบรอย 
17 1,242,000.00 7 88,500.00 3 21,425.00 3 21,425.00 

3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 37 3,855,000.00 18 307,000.00 6 129,312.00 6 129,312.00 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการ

ทองเที่ยว 
15 2,630,000.00 - - 

    

5.ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 
19 1,105,000.00 10 520,000.00 7 410,000.00 7 410,000.00 

6.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 494 313,108,800.00 28 6,884,800.00 26 5,041,114.04 17 2,772,114.04 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17 17,830,000.00 4 81,600.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 735 381,090,800.00 144 38,289,561.00 93 32,136,482.82 84 29,720,459.30 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญตัิงบประมาณเทศบาลตําบลปาซาง ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญติั/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.คาใชจายตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
1,463,690.00 1,463,391.00 1,463,391.00 299.00 

2.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

2.โครงการสงเสริมการทํางานของ

นักเรียน นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 
18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
วัสดุงานบานงานครัว 1,379,971.00 1,367,389.78 1,220,366.26 12,581.22 

4.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.อุดหนุนโรงเรยีนบานปาซาง (ซาง

ดรุณานุสาสน) 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

2.อุดหนุนโรงเรยีนบานแมค-ีหนอง

ออ 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
3.อุดหนุนโรงเรยีนบานใหมสามัคค ี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
4.อุดหนุนโรงเรยีนบานแมสลองใน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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8.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

5.อุดหนุนโรงเรยีนนิคมสรางตนเอง

สงเคราะหชาวเขา 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.อุดหนุนโรงเรยีนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในพ้ืนที่ตําบลปาซาง 

2,494,800.00 2,475,039.00 2,475,039.00 19,761.00 

10. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาซาง หมูท่ี 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

11. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

12. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมสลองใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

13. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมสลองใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

14. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปางปูเลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

15. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาหา หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 
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16. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมคี หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

17. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ศรียางมลู หมูที่ 8 
20,000.00 7,000.00 7,000.00 13,000.00 

18. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หนองออ หมูท่ี 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

19. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

สันคือ หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

20. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบาน

แมสลอง หมูที่ 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

21. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบาน

แมสลอง หมูที่ 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

22. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

23. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 
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24. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

25. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

3.โครงการควบคมุปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 
70,000.00 65,976.00 65,976.00 4,024.00 

26. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาซาง หมูท่ี 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

27. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาซาง หมูท่ี 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

28. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมบาน

ปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

29. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมบาน

ปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

30. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมสลองใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

31. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปางปูเลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 
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32. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปางปูเลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

33. ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาหา หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

34. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาหา หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

35. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมคี หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

36. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

แมคี หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

37. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ศรียางมลู หมูที่ 8 
20,000.00 7,000.00 7,000.00 13,000.00 

38. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หนองออ หมูท่ี 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

39. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

หนองออ หมูท่ี 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 
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40. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

สันคือ หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

41. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

สันคือ หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

42. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบาน

แมสลอง หมูที่ 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

43. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

5.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง 
30,000.00 19,476.00 19,476.00 10,524.00 

44. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.โครงการอบรมอาชีพเสรมิระยะ

สั้นใหแกสมาชิกกลุมพัฒนาสตรี

ตําบลปาซาง และผูท่ีสนใจ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอแมจัน 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 18,891,600.00 16,807,500.00 16,807,500.00 2,084,100.00 

47. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพความพิการ 4,185,600.00 3,615,200.00 3,615,200.00 570,400.00 
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48. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 300,000.00 120,000.00 120,000.00 180,000.00 

49. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

5.โครงการปองกันและควบคุม

โรคตดิตอและไมติดตอในเขต

เทศบาลตาํบลปาซาง 

10,000.00 9,660.00 9,660.00 340.00 

50. 
ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

2.โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความ

ปรองดองและตานยาเสพติด 
100,000.00 96,000.00 96,000.00 4,000.00 

51. 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษา

ความสงบ เรียบรอย 

1.โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุและรักษาความสงบ

เรียบรอยในชวงเทศกาลปใหม 

2,000.00 1,080.00 1,080.00 920.00 

52. 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษา

ความสงบ เรียบรอย 

2.โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุและรักษาความสงบ

เรียบรอยในชวงเทศกาลสงกรานต 

1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 

53. 
ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษา

ความสงบ เรียบรอย 

3.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ อป.พร. 
20,000.00 18,845.00 18,845.00 1,155.00 

54. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

6.โครงการอบรมจรยิธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ 

20,000.00 14,820.00 14,820.00 5,180.00 
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55. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

8.คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและ

วันสําคัญตาง ๆ 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

56. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
1.อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

57. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แมจัน 
50,000.00 38,746.00 38,746.00 11,254.00 

58. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 

1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ

แมจัน 
50,000.00 38,746.00 38,746.00 11,254.00 

59. 
ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
1.อุดหนุนเทศบาลตําบลแมไร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

60. 

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

61. 
ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลปา

ซาง 
120,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 

62. 
ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลปา

ซาง 
120,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 
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63. 

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนวัดสันคือ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

64. 

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2.อุดหนุนวัดแมค ี 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

65. 

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

2.อุดหนุนวัดแมค ี 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

66. 

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนวัดสันคือ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

67. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
01.โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค บานรองคี หมูที่ 1 
112,500.00 112,500.00 112,500.00 0.00 

68. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

04.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด เริม่จากบานนาง

บัวเครือ คําเงนิ ถึงบานนายสนั่น ใจ

ฝน บานปาซาง หมูที่ 2 

200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 
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69. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

03.โครงการปรับปรุงฝารางระบาย

น้ําเดิมใหเปนฝาคอนกรีต บานปา

ซาง หมูที่ 2 

230,500.00 230,500.00 230,500.00 0.00 

70. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
18.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานใหมพัฒนา หมูที่ 10 
359,900.00 359,900.00 0.00 0.00 

71. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
23.โครงการขยายไหลทางถนน 

คสล.บานปาด หมูที่ 13 
73,300.00 73,300.00 0.00 0.00 

72. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
02.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานรองคี หมูที่ 1 
84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 

73. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
10.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานปางปูเลย หมูที่ 5 
276,600.00 276,600.00 0.00 0.00 

74. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

12.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด ซอย 6 บานแมค ี

หมูที่ 7 

382,200.00 381,000.00 381,000.00 1,200.00 

75. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
17.โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใต

ดิน บานแมคี หมูที่ 9 
27,700.00 17,614.04 17,614.04 10,085.96 

76. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
05.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

อุปถัมภรวมใจ บานปาซาง หมูที่ 3 
245,000.00 245,000.00 245,000.00 0.00 
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77. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

08.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด จากบานนางสุกัน

ทา ติ๊บซางเสน ถึงบานนางอําพร 

เตปนใจ บานปาซาง หมูท่ี 3 

91,500.00 91,500.00 91,500.00 0.00 

78. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

06.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด จากบานนาย

จันติ๊บ กิตติ ถึงบานนางมอญคํา จา

คําคง บานปาซาง หมูท่ี 3 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 

79. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

11.โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค โดยการติดตั้งระบบ

ไฟฟาภายใน บานปางปูเลย หมูท่ี 5 

(ชุมชนบานโคงงาม) 

36,400.00 31,900.00 31,900.00 4,500.00 

80. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
13.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 

6 บานแมคี หมูที่ 7 
82,300.00 82,300.00 82,300.00 0.00 

81. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

14.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

สายการเกษตร บานศรียางมลู หมูที่ 

8 เชื่อมบานปาซาง หมูที่ 2 และ

บานปาหา หมูที่ 6 

419,800.00 419,600.00 419,600.00 200.00 
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82. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

16.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด ซอย 7 บานแมค ี

หมูที่ 9 

154,700.00 153,000.00 153,000.00 1,700.00 

83. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

15.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด ซอย 4 บานแมค ี

หมูที่ 9 

173,300.00 172,000.00 172,000.00 1,300.00 

84. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

19.โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยบานนายวิเชียร อุปทา บาน

หนองออ หมูท่ี 11 

67,800.00 67,400.00 67,400.00 400.00 

85. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

20.โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอย 3 เช่ือมซอย 5 บานหนองออ 

หมูที่ 11 

127,300.00 126,500.00 126,500.00 800.00 

86. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
21.โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอยหนาวัด บานหนองออ หมูที่ 11 
132,800.00 132,700.00 132,700.00 100.00 

87. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
24.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

ซอย 1 บานแมสลอง หมูท่ี 14 
428,000.00 428,000.00 0.00 0.00 

88. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
25.โครงการกอสรางถนน คสล. 

ซอย 7 บานปาเมี้ยง หมูที่ 15 
244,500.00 244,500.00 0.00 0.00 
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89. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
26.โครงการกอสรางถนน คสล. 

(ปากลวย) บานปาเมี้ยง หมูที่ 15 
150,700.00 150,700.00 0.00 0.00 

90. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

09.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานแมสลองใน  

หมูที่ 4 

531,000.00 452,000.00 0.00 79,000.00 

91. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

27.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย

หัตถกรรมและฝกวิชาชีพตําบล    

ปาซาง 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

92. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

07.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 

คสล.พรอมฝาปด จากบานนายเงา 

จาคําคง ถึงบานนางดวงเดือน     

ตรัยคณุาพัฒน บานปาซาง หมูที่ 3 

61,800.00 61,800.00 61,800.00 0.00 

93. 

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1.โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําสูแหลง

น้ําสาธารณะ 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ไดรบัเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ

เสร็จแลว 

อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 
งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว หนอง

ยาเล็ก โดยกอสรางถนนลาดยาง ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.50 เมตร  ยาว 863 เมตร  

งานปรับพ้ืนที่ลาดเอียง  งานกอสราง

ศาลากลางน้ํา  งานกอสรางศาลาแปด

เหลี่ยม เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแม

จัน  จังหวัดเชียงราย    

   9,915,800 9,315,000 

2. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบกรอง

น้ําประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง  

บานปาซาง หมูที่ 2  ตําบลปาซาง  

เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  

จังหวัดเชียงราย    

   273,000 252,000 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนแอส

ฟลทติก จํานวน 2 ชวง  บานปาหา หมูที่ 

6  ตําบลปาซาง หรือมีพ้ืนที่รวมไมนอย

กวา 23,910 ตารางเมตร  เทศบาลตําบล

ปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

   8,510,000 8,510,000 

4. โครงการปรับปรุงถนนโดยการติดตั้ง

โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย แบบ

ประกอบชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรม

ไทย รหัส 07020019  ถนนสายทาง บาน

ใหมพัฒนา หมูที่ 10 - บานปาหา หมูที่ 6 

ตําบลปาซาง รหัสทางหลวง ทองถ่ิน 

ชร.ถ.19-001  ขนาด 40 วัตต  เสาสูง 6 

เมตร จํานวน 60 ตน เทศบาลตําบลปา

ซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

   4,140,000  
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โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ

เสร็จแลว 

อยูใน

ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได

ดําเนินการ 
งบประมาณที่

ไดรับ 

งบประมาณที่

เบิกจายไป 

5. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปา

ดวยพลังงาน แสงอาทติย  บานปาซาง 

หมูที่ 3  ตําบลปาซาง 1 ระบบ  เทศบาล

ตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัด

เชียงราย 

   265,000  

6. โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําประปา

ดวย พลังงานแสงอาทิตย  บานรองคี หมู

ที่ 1  ตําบลปาซาง 1 ระบบ  เทศบาล

ตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัด

เชียงราย 

   265,000  

รวม    23,368,800  
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2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินคะแนนของ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการใหทองถ่ินกับการนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น ๆ เปนการใหคะแนนตามแบบที่

กระทรวงมหาดไทยได กําหนดไวซึ่ งเปนสวนหนึ่ งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี นับแตวันที่ประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป (ดําเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปเทานั้น)       

มีรายละเอียดประกอบดวย 

ประเดน็ท่ีตองพิจารณา 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 คะแนน 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20 คะแนน 

3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

3.1 ยุทธศาสตรซาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)  5 คะแนน 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  5 คะแนน 

3.3 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน 

3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด  5 คะแนน 

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  5 คะแนน 

3.6 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  6 คะแนน 

3.7 วิสัยทัศน  5 คะแนน 

3.8 กลยุทธ  5 คะแนน 

3.9 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  5 คะแนน 

3.11 แผนงาน  5 คะแนน 

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 คะแนน 

รวม  100 คะแนน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองใหคะแนนการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) แตถาเมื่อประเมินผลเปนคะแนนแลว ผลต่ํากวารอยละ 

80 ก็ตองยืนยันคะแนนตามที่เปนจริง 
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ผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ

ขอมูลพื้นฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ

ท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม /ปาไม ฯลฯ  

2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับ

จํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

20 

(5) 

20 

5 

3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะหฯลฯ 

4) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับ

ถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น 

ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) 5 

5) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคม

ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศพัท ฯลฯ 

6) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 5 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. ขอมูลการมีสวนรวมของ

ประชาชนหรือการประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบวิธีการ 

และการดํ าเนิ นการประชุมประชาคมท อง ถ่ิน  โดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบรวม

รับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู

เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (brainstorming) 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

2. การวิเคราะห

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและSDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 

(5) 

19 

5 

2) การวิเคราะหทางสังคม เชน  ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน

ตน 

(5) 5 

3) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง

ภูมศิาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มีผลตอ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(5) 5 

5) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโนมที่

จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาทองถ่ิน โดยใชการ

วิเคราะหเชิงเทคนิค Demand(Demand Analysis) /Global 

Demand และ TrendAnalysis หรืออื่น ๆ 

 

(5) 4 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ 20 

ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

 

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่สอดคลอง

กับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 20 ป และประเด็นยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

60  

(5) 

59 

5 

3 . 2  แ ผ น พั ฒ น า

เศ รษ ฐ กิ จแ ล ะสั งค ม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 หรือ

ฉบับที่ 13 

การกําหนดและการวิเคราะหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามประเด็นยุทธศาสตรหรือหมุดหมายและ

ประเดน็ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

3.3 เปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : 

SDGs) 

การกําหนดและการวิเคราะหเปาหมาย/เปาประสงคSDGs ที่

สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตามเป าหมาย/เป าประสงค  SDGsและประเด็น

ยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 5 

3.4 ยุทธศาสตรจังหวัด การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร

จังหวัด 

(5) 5 

3 .5  ยุ ท ธศ าส ต ร ก า ร

พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค ก ร

ปกครองสวนทองถ่ินใน

เขตจังหวัด 

การกําหนดและการวิเคราะหยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที่จัดทําขึ้นแบบมี

สวนรวมขององคการบริหารสวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดที่สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

จังหวัด 

(5) 5 

3.6 ยุ ท ธศ า ส ต ร ข อ ง

อ งค ก รป กค รอ งส วน

ทองถ่ิน 

การกําหนดและการวิเคราะหสอดคลองกับสภาพทั่วไปและ

ขอมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอง

กับสภาพพื้นท่ีจริงและเปนไปตามหนาท่ีและอํานาจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับ

วิสัยทัศนที่กําหนดไว 

(5) 5 

3.7 วิสัยทัศน 

 

การกําหนดและการวิเคราะหวิสัยทัศน  ซึ่งมีลักษณะแสดง

สถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) 5 

3.8 กลยุทธ 

 

การกําหนดและการวิเคราะหแสดงให เห็นชองทางวิธีการ 

ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามหนาที่และอํานาจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง

ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

จากประเด็นคําถามที่สําคัญวา ปจจุบันเรายืนอยู ณ จุดใด หรือ

ปจจุบันเรากําลังทําอะไรอยูแลวในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

3.9 เปาประสงคของแต

ละกลยุทธ 

 

 

การกําหนดและการวิเคราะหเปาประสงคของแตละประเด็นกล

ยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธและยุทธศาสตร

ที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีเปาประสงคใด จะทําสิ่งใด เปาหมายการพัฒนา

ทองถ่ินคืออะไร 

(5) 5 

3.10 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

การกําหนดและการวิเคราะหจุดยืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีมีความมุงมั่นอ่ืนแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิด

จากศักยภาพของพื้นที่จริงท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

สิ่งท่ีเปนจริงหรือมีอยูจริงคืออะไรที่จะพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จได 

(5) 4 

3.11 แผนงาน การกําหนดและการวิเคราะหแสดงให เห็นถึงการจําแนก

แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนการวางแผนงานตามวิธีการจําแนกแผนงานการ

จัดทํางบประมาณใหถูกตองและสอดคลองกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน ท่ีจะเกิดขึ้นซึ่งสอดคลองกับ วิสัยทัศนที่กําหนดไว 

แผนงานจะแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต

คืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกตองตามแผนงานหรือไม 

(5) 5 

3.12 ความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม 

การกําหนดและการวิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสู

การพัฒนาทอง ถ่ินที่ มาจากยุทธศาสตรทุกระดับ ไดแก 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แล ะสั งคมแห งชาติ  ฉบั บ ที่  12 หรือ  ฉบั บ ที่  13  SDGs 

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสัมพันธหรือ

เชื่อมโยงกันอยางไรเพื่อใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรระดับมหภาค 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ/ตัวช้ีวัด 100 98 

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวา  เทศบาลตําบลปาซางไดคะแนนรอยละ  98  

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  

 



ห น  า  | 58 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

2.2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินการติดตามและ

ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาทองถ่ินการนําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น คะแนนตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยได

กําหนดไวซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

เกาสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแลวแตกรณี นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 

(ดําเนินการเฉพาะเม่ือมีการประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปเทานั้น) มีรายละเอียดประกอบดวย 

ประเด็นท่ีตองพิจารณา 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

4. ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานการพัฒนา  5 คะแนน 

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  30 คะแนน ประกอบดวย 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณได

ถูกตอง  5 คะแนน 

5.4 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 

5.5 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KP) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะ

ไดรับ  5 คะแนน 

5.6 ผลที่คาดวาจะไดรับสอดคลองกับโครงการและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  5 

คะแนน 

6. โครงการพัฒนาที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  35 คะแนน 

6.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปในภาพรวม  5 

คะแนน 

6.2 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายแกไขปญหาความ

ยากจน  5 คะแนน 

6.3 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายดานการบริหารจัดการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  5 คะแนน 

6.4 โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับสุขภาวะ  5 

คะแนน 

6.5 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทาํงบประมาณรายจายเก่ียวกับดานการศึกษา 

ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทอถ่ิน  5 คะแนน 



ห น  า  | 59 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

6.6 โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทาํงบประมานรายจายเกี่ยวกับดานโครงสราง

พื้นฐาน  5 คะแบน 

6.7 โครงการพัฒนาทอถ่ินที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจายเก่ียวกับดานการบริหาร

จัดการน้ํา  5 คะแนน 

รวม  100  คะแนน 

 

 

ผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1. การสรุปสถานการณ 

 

 

1) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนตองการใหดําเนินการและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอบสนองความตองการไดโดยใช

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง เ ท ค นิ ค Demnand (Demand 

Analysis)/Global Demandหรืออ่ืน ๆ เปนการวิเคราะห

โครงการเพื่อสอดคลองกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10 

(5) 

10 

5 

 

2) การวิเคราะหหรือผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโนม

ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนาทองถิ่น โดยใช

การวิเคราะหเชิงเทคนิค Trend หรือนําเทคนิค Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand ห รื อ อ่ื น  ๆ  ม า

เชื่อมตอ เปนการวิเคราะห โครงการเพ่ือสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) 5 

2. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การกําหนดและการวิเคราะหการควบคุมที่มีการใชตัวเลข

ตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวน

โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ ก็คือผลผลิต

เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนที่ดําเนินการ

จริงตามที่ ไดกําหนดไวจํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการได 

สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Eficiency) ของ

การพัฒนาทองถ่ินตามหนาที่และอํานาจที่ไดกําหนดไว 

10 

(5) 

10 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

 2) การกําหนดและการวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ

(Impact) โครงการพัฒนาทองถ่ินที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ 

(Quantitative) ที่ เกิดจาก (1) ไดมี การวิเคราะห ใน เชิ ง

ปรมิาณดวยรูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปนตน 

 

(5) 5 

3. การประเมินผลการ

นําแผนพัฒนาทองถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การกําหนดและการวิเคราะหการประเมินประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใช

เพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งานตาง ๆ 

ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ ตรงตอความตองการของประซาชน และ

เปนไปตามหนาที่และอํานาจ ประชาชนพึงพอใจ มคีวามสุข 

จากการพัฒนาทองถ่ิน โครงการพัฒนา ครุภัณฑ วัสดุ  

การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตองคงทน 

ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไมซึ่งเปนไปตาม

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ

ตามท่ีได รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานอื่นได และเปนไป

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

10 

(5) 

8 

4 

2) การกําหนดและการวิเคราะหวิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ี

กระทบ (Impact) โครงการท่ี ดําเนินการในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) ที่เกิดจากไดมีการวิเคราะหในเชิงคุณภาพ การ

วัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได รับดวย

รูปแบบของขอมูลตาง ๆ เชน กราฟ สถิติ เปนตน 

(5) 4 

4. ยุทธศาสตร  กลยุทธ 

แผนงานการพัฒนา 

1) การกําหนดและการวิเคราะหกลยุทธที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร แผนงาน และงานที่จะพัฒนาทองถ่ินซึ่งผานการ

วิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นดวยเทคนิคการวิเคราะห 

Demand (Demand Analysis/Global Demnand/ITrend 

หลักการบูรณาการ (Integation) หรืออื่น ๆ โดยนําไปจัดทํา

เปนรูปโครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีเปนรูปธรรม 

 

5 

 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

 2) การกําหนดและการวิเคราะห กลยุทธสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน นําไปสูการจัดทําโครงการ 

กิจกรรม ครุภัณฑ  วัสดุในการจัดทําบริการสาธารณะหรือ

กิจกรรมสาธารณะที่เปนรูปธรรม 

  

5. โครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

 

1) “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่ดําเนินการ

จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหการ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

2) โครงการพัฒนาทองถ่ินมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ

เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีกําหนดไวชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงเนนไปเร่ืองใด

เรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร 

หรอืสิ่งท่ีจะทํานั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

30 

 

(5) 

24 

 

4 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค

สอดคลองกับโครงการ 

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการตองมีความชัดเจน (clear  

objective) ตอบสนองตอโครงการพัฒนาทองถ่ิน โครงการตอง

กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจนมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจง จะดําเนินการเพ่ือสนับสนุน/สงเสริม ฯลฯ 

(5) 4 

5.3 เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)มี ความ

ชั ด เจนนํ าไปสู ก ารตั้ ง

งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาใดกลุมเปาหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมายพ้ืนที่ดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานลงรายละเอียดใหชัดเจนวาโครงการนี้จะ

ทําที่ ไหน เริ่มตน ในช วงเวลาใดและจบลงเม่ือใด ใครคือ

กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุมก็ให

ระบุ ว า ก ลุ ม เป าห ม าย ห ลั ก  ก ลุ ม เป าห ม าย รอ งห รื อ

กลุมเปาหมายเดียวกัน เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะ

นําไปสูการประมาณการราคาในชองของ “งบประมาณ” 

 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

5.4 มีการประมาณการ

ราคาถูกตองตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทํา

บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนมีการ

ประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ การ

ประมาณราคาสอดคลองกับโครงการ การจัดทําบริการ

สาธารณะหรือกิจกรมสาธารณะหรือถูกตองตามหลักวิชาการ 

ทางชาง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 

จางและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 มีความโปรงใสใน 

การกําหนดราคากลางและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ การ 

ประมาณการราคาที่เกิดจากเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 

ประการในการจัดทําโครงการไดแก  (1) ความประหยัด

(Economy)  (2) ความมีประสิท ธิภาพ (Eficiency)  (3) 

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ลดความความ

เหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถ่ินนําไปสูความยุติธรรม(Equity) 

และ (5) ความโปรงใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได 

วัดได พิสูจนไดวาเปนจริงในเวลานั้น 

 

(5) 4 

5.5 มีการกําหนดตัวชี้วัด

(KPI)และสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวชีวัดผลงาน (Key Performance Indirato: 

KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใช บอกประสิทธิผล 

(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน 

การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน

เกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดสิ่งที่ไดรับ(การคาดการณ 

คาดวาจะไดรับ) ตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นวาจะดําเนินการให

เกิดผลสําเร็จอยางไรหรือผลที่คาดวาจะไดรับอยางไร ไมใช

การกําหนด KPI เปนครั้งหนึ่ง/แหงหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ 

ความกวาง/ความยาว ฯลฯ 

 

(5) 4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

5.6 ผลที่คาดวาจะไดรับ

สอดคลองกับโครงการ

แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ท่ี

กํ า ห น ด ไ ว  กํ า ห น ด

วัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการ 

ผลที่ ไดรับ เปนสิ่งที่ เกิด ข้ึนไดจริงจากการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล

หรอืผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา 

วัต ถุป ระส งค ซึ่ ง ก า ร เขี ย น วั ต ถุป ระส งค ค ว รคํ านึ ง ถึ ง 

(1) มีความเป น ไป ไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ

ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ

ความสําเร็จได (3)ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปน

ผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

 

(5) 4 

6 . โค รงก ารพั ฒ น าที่

นําไปจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป 

6 .1  โค รงก ารพั ฒ น า

ท อ ง ถ่ินที่ นํ าไป จัดทํ า

งบ ป ระม าณ รายจ าย

ประจําปในภาพรวม 

 

 

 

โครงการพัฒนาทองถ่ินนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปในภาพรวม ประกอบดวยโครงการ กิจกรรมครุภัณฑ 

วัสดุ งานตาง ๆ ที่นําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะหรือ

กิจกรรมสาธารณะ จํานวนไมนอยกวารอยละ 20 ของ

งบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

35 

 

 

(5) 

33 

 

 

3 

6.2 โค ร ง ก า รพั ฒ น า

ท อ ง ถ่ินที่ นํ าไป จัดทํ า

งบ ป ระม าณ รายจ าย

แกไขปญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งาน

ตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาความยากจนหรือการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนในทองถ่ิน จํานวนไมน อยกวารอยละ 2 ของ

งบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 

6.3 โครงการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจายดาน

การบริหารจัดการ

อนุรักษทรพัยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาทองถ่ินที่นําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุ งาน

ตาง ๆ เพ่ือการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมหรือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําป

ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

6 .4  โค รงก ารพั ฒ น า

ท อ ง ถ่ินที่ นํ าไป จัดทํ า

งบ ป ระม าณ รายจ าย

เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงาน

ตาง ๆ ที่ดําเนินการเก่ียวกับสุขภาวะหรือการดําเนินการดาน

การสาธารณสุข จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณ

รายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 

6.5 โครงการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เก่ียวกับดานการศกึษา 

ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม

จารีตประเพณแีละภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงาน

ตาง ๆ ที่ดําเนินการดานการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทอถ่ิน จํานวนไมนอยกวารอย

ละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 

6.6 โครงการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เก่ียวกับดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการพัฒนาทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงาน

ตาง ๆ ที่ดําเนินการดานโครงสรางฟนฐาน หรือการคมนาคม 

เชน กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฯลฯจํานวนไมนอยกวา

รอยละ 2 ของงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 

6.7 โครงการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย

เก่ียวกับดานการบริหาร

จัดการน้ํา 

โครงการพัฒนาทองถิ่นท่ีนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป ประกอบดวยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ วัสดุงาน

ตาง ๆ ที่ดําเนินการดานการบริหารจัดการน้ํา เชน กอสราง 

ปรับปรุงแหลงน้ํา ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ํารวมถึง

น้ําประปา ฯลฯ จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของงบประมาณ

รายจายประจําปตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปที่ตั้งไว 

(5) 5 

รวม 20 หลักเกณฑ/ตัวชี้วัด 100 90 

 

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จากคะแนนเต็ม 100 

คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตําบลปาซางได คะแนนรอยละ  90 

เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  
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2.2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

1) การกําหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปา

ซางไดกําหนดไว  ดังนี ้ 

(1) กําหนดกรอบเวลา   

(2) กําหนดความสอดคลองเปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ

(หรือผลผลิต) ที่ไดกําหนดขึ้นมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลปาซาง 

(3) กําหนดความเพียงพอ กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู

จริงในเทศบาลตําบลปาซางมาปฏิบัติงาน  

(4) กําหนดความกาวหนา กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัด

จากรายการท่ีเปนโครงการในรอบ 5 ป หรือ 1 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการท่ีตอเนื่อง

จาก ปงบประมาณที่ผานมา  

(5) กําหนดประสิทธิภาพ เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวาง 

ผลผลิตหรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางซึ่งสามารถวัด

ไดใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน  

(6) กําหนดประสิทธิผล  เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 

ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ 

ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 

2) กรอบการดําเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลตําบลปาซาง กําหนดกรอบการดําเนินงานในภาพรวม ดังน้ี  

ลําดับ  กรอบการดําเนินงาน  วัน/เดือน/ป 

1  ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการกําหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและหวง

เวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตําบลปาซาง 

- ธันวาคม 2565  

- มกราคม - กุ ม ภ า 

พัน ธ 2566 

2  ดํ า เนิ น ก า รติ ด ต าม แ ล ะ ป ระ เมิ น พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น ต าม ก รอ บ

แนวทาง  วิธีการและหวงเวลาท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ

ประเมินผล ไดตลอดระยะเวลา 

ทุกไตรมาส 

3  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถ่ินตอนายกเทศมนตรีตําบลปาซางเพ่ือดําเนินการ 

ตอไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ 

พฤศจิกายน-ธันวาคม   

2566 
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ลําดับ  กรอบการดําเนินงาน  วัน/เดือน/ป 

4  ห รือป ระกาศผล จากการติ ดต ามและป ระเมิ น ผล แผน พัฒ น า

ทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภายในเดือนธันวาคม   

2566 

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกข้ันตอนของการรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลปา

ซาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ภายในเดือนธันวาคม   

2565 หรอืภายใน

เดือน กุมภาพันธ 

2566 

5  แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ 

เทศบาลตําบลปาซาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหหนวยงานที่ 

เก่ียวของหรือดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ 

ราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจงสํานัก กองฝายตาง ๆ ในเทศบาลตําบล

ปาซาง เพ่ือทราบและดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป 

ภายในเดือนธันวาคม   

2565 – กุมภาพันธ 

2566 

ทั้งนี้ กรอบการดําเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลปาซาง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม และสถานการณภายในของเทศบาลตําบล

ปาซาง  โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ซึ่งอาจไมสอดคลองกับหวงเวลาที่กําหนดขึ้นและหรือ

ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นของเทศบาลตําบลปาซาง  ก็อาจทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดําเนินงานใน

ภาพรวม ดังกลาว 

 

2.2.4 กําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลปาซางกําหนด

เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1) การทดสอบและการวัด  วิ ธีการนี้ จะทํ าการทดสอบและวัดผลเพื่อดู ระดับการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใชเครื่องมือใด

ในการทดสอบและการวัด  เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติก 

คอนกรีต  เสนหนองตะกู  หมูที่ 7  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําป  โครงการพัฒนาแหลง

เรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ิน เปนตน  

2) การสัมภาษณ อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยวหรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา  

ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาซาง ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสียและ

ไดรับ ผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปน ทางการ

หรือกึ่งทางการ ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน

ทางการ  ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรตีองไมเครงครัดในขั้นตอน  
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3) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล 

ปาซางใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินของของเทศบาลตําบลปาซางมีการ 

บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวมเปน

วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางเขาไปใชชีวิต 

รวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวมหรือการสังเกตโดยตรง เปนการ

สังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสราง  และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสีย  ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลปาซาง  

4) การสํารวจ สําหรับเทศบาลตําบลปาซาง หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความ คิดเห็น 

การรับรู ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาซาง  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางจะมีการบันทึกการสํารวจ  และทิศทางการ

สํารวจไวเปนหลกัฐาน  

5) เอกสาร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองใช 

เอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยเฉพาะประจําป พ.ศ. 2565 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การใชจายเงินสะสมและการใชจายเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของ

ปญหา  แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนวิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ไดกําหนดไวของเทศบาลตําบลปาซาง 

 

 

2.2.5 แบบสําหรับการติดตามและประเมินผล  

แบบหรือตารางเปนทั้งรูปแบบการแสดงขอมูลเพ่ือใชในการสื่อสารและการจัดเรียงขอมูล   

มีปรากฏการใชงานท้ังในสื่อสิ่งพิมพ การเขียนดวยมือ ซอฟตแวรคอมพิวเตอรและในสื่อหลายแหง รูปแบบของ 

ตารางมีความหลากหลายทั้งทางดานโครงสราง โดยมีสวนประกอบที่สําคัญของตารางคือ “แถว”  (เรียกวา 

สดมภ )  และ “หลัก” การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้ เปนการถายทอดความคิด ความเห็นและมติ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางซึ่งไดออกแบบลงบนกระดาษ

อยางเปนระเบียบแบบ แผนนั้นก็เพ่ือใหบุคคลไดเขาใจโดยไมจํากัดระยะเวลาในการศึกษาทําความเขาใจ 

เปนภาษาที่ถายทอดความคิด หรือความตองการของเทศบาลตําบลปาซางที่ออกแบบหรือตารางไปให

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  บุคลากรของเทศบาล คณะกรรมการตาง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนา

ทองถ่ินฯ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปาซางและผูมีสวนเกี่ยวของไดทราบและเขาใจไดอยางถูกตองไม

คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเปน สื่อกลางที่จะนําความคิดไปสรางไดอยางถูกตอง อันจะเปน

การประหยัดและไดงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางมีคุณภาพที่

เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความตองการในการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะประจําป พ.ศ. 2565  
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การเขียนตาราง นําเสนอขอมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ของเทศบาลตําบลปาซางน้ันมีหลักการที่สําคัญ คือ จัดขอมูลไวใหอานงาย นําไปใชสะดวกและมีรายละเอียดขอ 

เปรียบเทียบตาง ๆ ใหเห็นโดยเดนชัด โดยการการอานตารางนําเสนอขอมูลนั้นก็ตองดูชื่อตารางวาแสดงถึง 

เร่ืองอะไร มีแหลงที่มาจากไหน (ถามี/ไมมีไมตองใสหรือลงรายการ)และใหความหมายของขอมูลในชองตาง ๆ 

อยางไร ซึ่งจะงายตอการทําความเขาใจในแตละเรื่อง มีการนําเสนอขอมูลในรูปตารางโดยการจัดขอมูลใหเปน 

ระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและขอเปรียบเทียบที่ตองการไดงาย รวมทั้งสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนใน 

ดานตาง ๆ ได 

โดยทั่วไปนั้นการนําเสนอขอมูลในรูปตาราง จําแนกตามลักษณะตาง ๆ ที่แบงตามหัวเร่ือง 

โดย แบงเปน 3 ชนิด คือ ไดแก 1) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจําแนกเพียงลักษณะเดียว

เทานั้น  2)  ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางท่ีมีการจําแนกลักษณะสองลักษณะและ  3) ตารางแบบหลาย

ทาง หมายถึง  ตารางที่มีการจําแนกตั้งแตสามลักษณะขึ้นไป    

ในตัวแบบหรือตารางที่กําหนดนี้จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมใน

แบบหรือตารางท่ีกําหนดไว เพ่ือใหเขาใจไดงายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลปาซาง ซึ่งจะนําไปสูการวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองตอ “วิสัยทัศน” ที่ไดกําหนดไว 
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 

 3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร  

  การใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซาง

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลปาซาง ในประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวนยุทธศาสตร 7 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  (2) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

รักษาความสงบ เรียบรอย  (3) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร  (4) ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริม

การลงทุนและการทองเที่ยว  (5) ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(6) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน  (7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ท้ังนี้ มีผลการประเมินการใหคะแนนการ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ

สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เปนดังนี้  

ลําดับ  ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

1  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20  19 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  20  17 

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  60  53 

3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (10)  9 

3.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 

จังหวัด 

(10)  9 

3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด  (10)  9 

3.4  วิสัยทัศน  (5)  5 
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ลําดับ  ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย  60  (58.00) 

3.5  กลยุทธ  (5)  4 

3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  (5)  4 

3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร  (5)  4 

3.8  แผนงาน  (5)  5 

3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  (5)  4 

รวมคะแนน  100  89 

 

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน จาก

คะแนน เต็ม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏวาเทศบาลตําบลปาซางได

คะแนนรอยละ 89 เปนไปตามเกณฑ ที่กําหนดไว  
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 3.2  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  

3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ  

การใหคะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลปาซาง ในประเด็นการใหคะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ทั้งน้ี มีผลการประเมินการใหคะแนนการติดและประเมินโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561 – 2565)  ผลเปนดงันี้ 

ลําดับ ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

1  การสรุปสถานการณการพัฒนา  10  9 

2 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ  10  9 

3 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  9 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10  9 

5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย  60  51 

5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (5)  5 

5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  (5)  4 

5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 

(5)  5 

5.4  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5)  4 

5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(5)  4 

5.6  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5)  3 

5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5)  4 

5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให 

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5)  4 
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ลําดับ ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได 

5 โครงการพัฒนา ประกอบดวย    

5.9  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ 

โครงการ) 

(5)  5 

5.10  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5)  4 

5.11  มีการกําหนดตัวชี้ วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และผลที่คาดวาจะไดรบั 

(5)  5 

5.12  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5)  4 

รวมคะแนน  100  87 

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินจาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  ผลปรากฏวาเทศบาลตําบลปาซาง ไดคะแนน

รอยละ  87 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น  า  | 73 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลปาซาง ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 3.3  การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

 3.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ 

1. ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลเบื้องตน จํานวน รอยละ (%) 

1. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

59 

41 

 

59.00 

41.00 

2. อายุ 

   18 - 30 ป 

   31 - 40 ป 

   41 - 50 ป 

   51 - 60 ป 

   มากกวา 60 ป ขึ้นไป 

 

16 

30 

24 

21 

9 

 

16.00 

30.00 

24.00 

21.00 

9.00 

3. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษา 

   อนุปริญญา / ปวส. / เทียบเทา 

   ปริญญาตรี 

   สูงกวาปรญิญาตรี 

   ไมไดเรยีน 

 

22 

33 

18 

17 

1 

9 

 

22.00 

33.00 

18.00 

17.00 

1.00 

9.00 

4. อาชีพ 

   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

   ลูกจาง / พนักงานบรษิัท 

   ลูกจาง / พนักงานของรัฐ 

   คาขาย / อาชีพอิสระ 

   รับจางท่ัวไป 

   เจาของกิจการ 

   เกษตรกร 

   นักเรยีน / นักศึกษา 

   ไมไดประกอบอาชีพ 

 

9 

16 

9 

13 

32 

6 

15 

0 

0 

 

9.00 

16.00 

9.00 

13.00 

32.00 

6.00 

15.00 

0.00 

0.00 
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ขอมูลเบื้องตน จํานวน รอยละ (%) 

5. จํานวนครั้งโดยประมาณที่มาใชบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอป) 

   1 คร้ัง 

   2 - 3 ครั้ง 

   4 - 5 ครั้ง 

   มากกวา 5 ครั้ง 

 

27 

27 

21 

25 

 

27.00 

27.00 

21.00 

25.00 

6. งานท่ีประเมิน 

   งานดานทะเบียน 

   งานดานบริการกฎหมาย 

   งานดานเทศกิจ หรอืปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

   งานดานสาธารณสุข 

 

28 

24 

24 

24 

 

28.00 

24.00 

24.00 

24.00 

 

สรุป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 59.00  อายุ 31-40 ป  รอยละ 

30.00   ศึกษาระดับมัธยมศึกษา  รอยละ 33.00  สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป  รอยละ 32.00  และ

มาใชบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประมาณ  1 ครั้ง และ 2 – 3 คร้ังตอป 
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  3.4  การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

เทศบาลตําบลปาซาง  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีตอผลการดําเนินงาน 

(โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลตําบลปาซาง ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี         

ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว

เปนเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล ปงบประมาณ    

พ.ศ. 2565 ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมทั้งปงบประมาณ (อางอิง ตามรายงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565)  โดยสามารถจําแนกผลคะแนนการประเมินตามงานได  ดังนี้ 

1. งานดานทะเบียน     ความพึงพอใจรอยละ 98.14 

2. งานดานบริการกฎหมาย    ความพึงพอใจรอยละ 98.05 

3. งานดานเทศกิจ หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ความพึงพอใจรอยละ 97.98 

๔. งานดานสาธารณสุข    ความพึงพอใจรอยละ 98.14 
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3.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจรายดาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานข้ันตอนการใหบริการ 

ดานข้ันตอนการใหบริการ 
ความพึงพอใจ (100 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

1. การติดปายประกาศ ขอมูลขั้นตอนในการขอรับบริการ 98.20 

2. ความยุติธรรมในการใหบริการ 97.60 

3. การจัดลําดับกอน – หลัง ในการใหบริการ 98.40 

4. การจัดสถานที่ใหบริการประเภทตาง ๆ 99.00 

5. การติดตั้งปายแนะนําการเตรียมเอกสารเพ่ือขอรับบรกิาร 98.40 

6. ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน 98.30 

7. มตีัวอยางการกรอกแบบฟอรมหรือคํารองตาง ๆ 98.60 

 

ดานข้ันตอนการใหบรกิาร  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดสถานที่ใหบริการประเภทตางๆ

มากที่สุด คาเฉลี่ย 99.00  รองลงมา ไดแก มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรมหรือคํารองตาง ๆคาเฉลี่ย  98.60  

และการจัดลําดับกอน – หลัง ในการใหบริการ , การติดตั้งปายแนะนําการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ  

คาเฉลี่ย  98.40   
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 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ 
ความพึงพอใจ (100 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

1. จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  (One Stop Service) 97.60 

2. การติดตอเพื่อขอใชบริการดวยตนเอง 98.40 

3. การติดตอเพื่อขอใชบริการทางโทรศัพท/อินเทอรเน็ต 99.00 

4. มีหนวยบริการนอกสถานที่ 97.60 

5. มชีองทางการใหบรกิารอ่ืน ๆ  เชน ทางไปรษณีย ผานระบบธนาคาร เปน

ตน 

98.20 

6. จัดใหมีการใชอินเทอรเน็ตในการใหบริการ เชน การรบัเรื่องราวรองทุกข 

เปนตน 

97.90 

7. การประชาสัมพันธเก่ียวกับชองทางการใหบริการ เชน การบริการนอก

สถานท่ี ชําระภาษีทางไปรษณีย เปนตน 

97.60 

8. การมีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 94.90 

ดานชองทางการใหบริการ  พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการติดตอเพ่ือขอใชบริการทาง

โทรศัพท/อินเทอรเน็ต มากที่สุด คาเฉลี่ย 99.00  รองลงมาไดแก การติดตอเพื่อขอใชบริการดวยตนเอง 

คาเฉลี่ย  98.40  และมีชองทางการใหบริการอ่ืน ๆ เชน ทางไปรษณีย ผานระบบธนาคาร เปนตน  คาเฉลี่ย  

98.20 ตามลําดับ 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
ความพึงพอใจ (100 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

1. ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี 98.20 

2. ความพรอมของเจาหนาที่เม่ือมีประชาชนมาขอรับบริการ 99.10 

3. ความสามารถในการตอบขอซักถามใหกับผูขอรับบริการ 99.10 

4. ความสามารถในการแกไขปญหาใหกับผูขอรับบริการ 98.70 

5. ความสามารถของเจาหนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษา 98.90 

6. จํานวนของเจาหนาที่ที่ใหบริการ 98.40 

7. การใชคําพูดในการใหบริการของเจาหนาที่ 98.70 

8. ความเอาใจใสกระตือรือรนในการใหบรกิารของเจาหนาที่ 98.30 

9. การคนหาขอมูลตามที่ผูขอรับบริการรองขอ 98.80 

10. การแตงกายของเจาหนาที่ที่ใหบริการ 98.10 

11. มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ที่ใหบรกิาร 98.80 

12. ความยุติธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการของเจาหนาที่ 99.10 

 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  พบวา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจความพรอมของเจาหนาท่ีเมื่อมี

ประชาชนมาขอรับบริการ , ความสามารถในการตอบขอชักถามใหกับผูขอรับบริการ และความยุติธรรม / ไม

เลือกปฏิบัติในการใหบริการของเจาหนาที่ มากที่สุด คาเฉลี่ย 99.10  รองลงมาไดแก ความสามารถของ

เจาหนาท่ีในการใหคําแนะนําปรึกษา คําเฉลี่ย 98.90 และการคนหาขอมูลตามที่ผูขอรับบริการรองขอ ,  

มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ที่ใหบริการ คาเฉลี่ย 98.80  ตามลําดับ 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ (100 คะแนน) 

คาเฉลี่ย 

1. ความกวางขวางของพื้นที่ในการใหบริการ 98.60 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดไวบริการ เชน โตะ เกาอี้ 99.20 

3. ปายแสดงจุดใหบริการตาง ๆ 99.10 

4. การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการดานตาง ๆ 98.70 

5. ระบบแสงสวางภายในอาคารสถานที่ 98.70 

6. ความทันสมัยของอุปกรณและเครื่องมือที่ใหบริการ 98.60 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย 98.60 

8. ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคารสถานท่ี 98.40 

9. พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถของผูมารับบริการ 99.20 

10. ความสะอาดและจํานวนหองนํ้าที่จัดไวบริการ 98.30 

11. สื่อประชาสัมพันธหรือเอกสารที่เผยแพรใหความรู 96.90 

12. มีจุดบริการอินเทอรเน็ตชุมชน/ตําบล/หมูบาน 87.20 

13. จุดบริการน้ําดื่มสําหรับผูมาขอรับบริการ 97.80 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดไวบริการ 

เชน โตะ เกาอี้, พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถของผูมารับบริการ มากที่สุด คาเฉลี่ย 99.20 รองลงมา ไดแก ปายแสดง 

จุดใหบริการตางๆ คําเฉลี่ย 99.10  และการประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการใหบริการดานตางๆ , ระบบแสง

สวางภายในอาคารสถานที่ คาเฉลี่ย 98.70 ตามลําดับ 

 

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลปา

ซาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลปาซาง  อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยรอย 98.08  จากการประเมิน 4 งาน  ประกอบดวย 1) งานดาน

ทะเบียน  2) งานดานบริการกฎหมาย  3) งานดานเทศกิจ หรือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  4) งานดาน

สาธารณสุข  โดยแยกประเด็นการประเมิน เปน  4 ดาน  ไดแก 1) ข้ันตอนการใหบริการ  2) ชองทางการ

ใหบริการ  3) เจาหนาที่ผูใหบริการ  4) สิ่งอํานวยความสะดวก   
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 3.5  สรุปผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 

เทศบาลตําบลปาซางไดจําแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาทองถ่ินและงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตําบลปาซางแลว จึงไดนําเครื่องมือ 7S ซอง McKinsey มาเปน

เกณฑการจําแนกเพ่ือการวิเคราะหในภาพรวม ประกอบดวย 1) Stategy (ยุทธศาสตร)  2) Structure 

(โครงสราง/อํานาจหนาที่)  3) style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)  4) system (ระบบ/กระบวนการ/ลําดับชั้น)  

5) Staff (บุคคล)  6) skill (ทักษะ) และ 7) Shared Value  (คานิยมรวม)  โดยวัดในระดับความสําคัญที่ผู

ปฏิบัติ โดยเฉพาะหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง/หัวหนาฝาย โดยใหระดับความสําคัญและแนวทางแกไข/

ปรับปรุงดวยและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 

ระดับความสําคัญตาม 7S ใหคะแนนไดตามเกณฑนี้ 

1) Strateg/ (ยุทธศาสตร) กลยุทธ/แผนงาน/โครงการ หมายถึงการกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ/

แผนงาน โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว และการนําไปใช 

2) structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่ หมายถึง การใชอํานาจ หนาที่ท่ีถูกตอง การดําเนินการตาม

หนาที่และอํานาจของเทศบาลตําบลปาซางและโครงสรางของเทศบาลตําบลปาซางตามกฎหมายกําหนดไว 

3) style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามความเหมาะสม/ไมใชสวนตัว เปนรูปแบบที่เกิดจากแผนพัฒนาทองถ่ินและการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสู

การปฏิบัติ 

4) system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับข้ัน หมายถึง เปนไปตามระบบ กระบวนการท่ีถูกตองที่การจัด

วางความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนระบบ การใหความสําคัญกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการ

กําหนดไวที่สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับพื้นที่ของเทศบาลตําบลปาซาง 

5) Staff (บุคคล) หมายถึง ใหความสําคัญกับขาราชการ/พนักงานจาง  ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ประชาคมทองถิ่นในการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่

กําหนดไวและเสริมสรางความรูดวย และบุคคลที่มีสวนไดเสียในเทศบาลตําบลปาซาง 

6) skill (ทักษะ) หมายถึง ใหใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ในการดําเนินการ ใหสํานัก/กอง/ฝาย 

ไดวิเคราะหเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อยางชัดเจน กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับโครงการสราง

ผลลัพธใหเกิดขึ้นไดจรงิ ฯลฯ ซึ่งขาราชการทองถ่ินมีความรู ความสามารถเดนชัดอยูแลว 

7) Shared Value (คานิยมรวม) หมายความวา มีจิตใจรวม ความสัมพันธที่เปนคานิยมที่ดีเพ่ือใหเกิด

การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน ใหขอมูลท่ีดีและเปนจริงที่เกิดจากคานิยมการทํางานที่โปรงใส การทํางานดวย

ความสัมพันธและผูกพันกันเปนอยางดีเพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในทองถ่ิน 
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ระดับความสําคัญ 

 มี 5 ระดับ  คือ  มากสุด – มาก – ปานกลาง – นอย – นอยสุด และจัดคะแนนเปน 5-4-3-2-1 

 ระดับความสําคัญ 

มากสุด มาก ปานกลาง นอย นอยสุด 

5 4 3 2 1 

  

 คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน 

 กําหนดคาเฉลี่ยของเกณฑคะแนนซึ่งเปนผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินตามเคร่ืองมือ 7S คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน เปนดังนี้ 

คะแนนรวมได ระดับความสําคัญ 

30.00 – 35.00 ดีมาก / มากสุด 

26.00 – 29.99 ดี / มาก 

21.00 – 25.99 พอใช / ปานกลาง 

14.00 – 20.00 ปรบัปรุง / นอย 

0.00 – 13.99 ปรบัปรุงอยางมาก / นอยสุด 

 

 3.5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต   

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

 x     

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่ x      

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้ x      

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห   x    

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 10 16 3    

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 
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3.5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย  

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

 x     

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่   x    

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้ x      

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห  x     

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 5 20 3    

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 28 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 

3.5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร    

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

x      

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่  x     

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้  x     

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห  x     

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 5 24     

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 
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3.5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

 x     

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่  x     

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้   x    

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห x      

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 5 20 3    

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 28 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 

3.5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

 x     

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่  x     

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้ x      

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห x      

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 10 20     

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดีมาก 
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3.5.6 ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน   

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

  x    

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่  x     

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้ x      

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห x      

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 10 16 3    

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 

3.5.7 ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

ลําดับ 

 

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัด 

ระดับความสําคัญ 
แนว

ทางแกไข/

ปรับปรุง 

มาก 

สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

สุด 

5 4 3 2 1 

1 Strategy (ยุ ท ธศ าสต ร ) กล ยุ ท ธ /แ ผ น งาน /

โครงการ 

 x     

2 structure  (โครงสราง) อํานาจหนาที่  x     

3 style (รูปแบบ) รปูแบบบริหาร  x     

4 system (ระบบ) กระบวนการ/ลําดับขัน้  x     

5 Staff (บุคคล) ผูมีสวนไดเสีย  x     

6 skill (ทักษะ) การวิเคราะห x      

7 Shared Value (คานิยมรวม) ความโปรงใส  x     

รวม 5 24     

ประเภทการวิเคราะหในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จไดในระดับความสําคัญในภาพรวม 

โดยไดคะแนนเฉลี่ย 29 คะแนน อยูที่คาเฉลี่ยของเกณฑคะแนน ดี 
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สวนท่ี 4 สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

 

 4.1  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

4.1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 

เทศบาลตําบลปาซาง ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 มีจํานวนยุทธศาสตร  7  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต  (2) ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ เรียบรอย   

(3) ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร  (4) ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว  

(5) ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  (6) ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พื้นฐาน  (7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

1) ผลจากการประเมินใหคะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

ทองถิ่น  

ความสําเร็จจากผลการประเมินการใหคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเปนดังน ี้ 

  (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คะแนนเต็ม 10  ได 9 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 

10  ได 9 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด คะแนนเต็ม 10  ได 9 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน คะแนนเต็ม 5  ได 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ คะแนนเต็ม 5  ได 4 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ คะแนนเต็ม 5  ได 4 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร คะแนนเต็ม 5  ได 4 คะแนน 

(8) แผนงาน  คะแนนเต็ม 5  ได 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม คะแนนเต็ม 5  ได 4 คะแนน 

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่ อความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางไดใหคะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดรับคะแนน 53 คะแนน หรือคิด

เปนรอยละ 88.33 
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2) ผลจากการนําไปจัดทํางบประมาณรายจายจริงตามยุทธศาสตร 

ความสําเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรที่นําแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนําไปจัดทํางบประมาณรายจายจริงนั้นประกอบดวย

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะประจําป พ.ศ. 2565 และระบุจํานวนโครงการ/

จํานวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการใช

จายเงินสะสม และการใชจายเงินอุดหนุนฉพาะกิจ และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท) และสุดทายที่

ตองมีการดําเนินการจรงิ และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงนิ (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

โครงการในพัฒนาทองถ่ิน โครงการในเทศบัญญัติฯ ดําเนินการจริง 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
136 41,320,000.00 77 30,407,661.00 50 26,357,608.26 

2.ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม ดาน

การรักษาความสงบเรียบรอย 

17 1,242,000.00 7 88,500.00 3 21,425.00 

3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการ

บริหาร 
37 3,855,000.00 18 307,000.00 6 129,312.00 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผน

สงเสริมการลงทุนและการ

ทองเท่ียว 

15 2,630,000.00 - - 
  

5.ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

19 1,105,000.00 10 520,000.00 7 410,000.00 

6.ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พื้นฐาน 
494 313,108,800.00 28 6,884,800.00 17 2,772,114.04 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรักษทรพัยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

17 17,830,000.00 4 81,600.00 1 30,000.00 

รวม 735 381,090,800.00 144 38,289,561.00 84 29,720,459.30 

 

(1) โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ไดปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

2561-2565) เฉพาะประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน  735  โครงการ (หรือทุกรายการท้ังหมด) นําไปจัดทําเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 144 โครงการ (หรือทั้งหมด) หรือคิดเปน

รอยละ 19.59 
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(2) โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม งานตาง ๆ 

ที่ไดปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  144  โครงการ (หรือ

ทุกรายการทั้งหมด) ไดมีการดําเนินการจริง จํานวน 84 

โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเปนรอยละ 

58.33 

(3) โครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดหรือไมมี

การดําเนินการจริง จํานวน  60  โครงการบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.66  ของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ที่ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

  4.2  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) รวมเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ถึงคร้ังที่  8/2565  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปาซาง   มีขอเสนอแนะตอนายกเทศมนตรีตาํบลปาซาง  ดังนี้ 

 1. จํานวนโครงการตามแผนมีโครงการจํานวนมาก ประกอบกับงบประมาณที่มีจํากัดในการ

บริหารงาน  เห็นควรบรรจุโครงการที่มีความตองการในการแกไขปญหาของประชาชนอยางแทจริง เรียงลําดับ

ตามความสําคัญ ความเรงดวน มีความพรอมในการดําเนินงาน รวมถึงรองรับการนําสงโครงการที่เกินศักยภาพ

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของ ตอไป 

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หลังจากการประเมินผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ไดปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลความสําเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรท่ีนําแผนพัฒนาทองถ่ินยัง

ต่ํากวาเกณฑการประเมนิ ควรพิจารณาจัดทําโครงการใหมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้น 

3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตาง ๆ ควรยึดโครงการท่ีบรรจุไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนหลัก  เนื่องจากขอมูลไดมาจากความตองการของประชาชน ผานการประชาคมแลว 

 

 4.3  ปญหา/อุปสรรค 

1. สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 สงผลกระทบใหโครงการที่

บรรจุไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไมสามารถดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได 

2. เงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเปนไปตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 

3. โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก เนื่องจากประชาชนมีความตองการในการ

แกไขปญหาที่หลากหลาย ประกอบกับงบประมาณที่มีจํากัดไมสามารถดําเนนิการไดทั้งหมด 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ประกาศเทศบาลตําบลปาซาง เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2565 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลปาซาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2565 

******************************************* 

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน 

เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมี

สวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแต

วันที่ผบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป      

ดังน้ัน เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบลปาซาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ

เทศบาลตําบลปาซาง ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตําบลปาซาง  

     “มุงพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ วิถีชีวิต พัฒนาสิ่งแวดลอม” 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลปาซางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร

ไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

     ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ เรียบรอย 

    ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
     ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสรมิการลงทุนและการทองเท่ียว 

     ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ค. การวางแผน 

     เทศบาลตําบลปาซาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัด

เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ 

กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 5 ป ตอไป  

  เทศบาลตําบลปาซาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการที่จะ

ดําเนินการตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
103 25,718,464.00 103 28,102,432.00 120 31,318,000.00 130 38,290,000.00 136 41,320,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

จัดระเบียบชุมชน

และสังคม ดานการ

รักษาความสงบ 

เรียบรอย 

15 792,000.00 15 992,000.00 15 1,040,000.00 15 1,190,000.00 17 1,242,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

การเมืองการบริหาร 
29 2,370,000.00 29 2,275,000.00 35 2,715,000.00 36 3,355,000.00 37 3,855,000.00 

ยุทธศาสตรดานการ

วางแผนสงเสริมการ

ลงทุนและการ

ทองเท่ียว 

14 2,548,700.00 11 630,000.00 15 2,630,000.00 11 630,000.00 15 2,630,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 305,000.00 9 365,000.00 11 675,000.00 17 985,000.00 19 1,105,000.00 

ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 
0 0.00 19 8,462,000.00 192 80,338,300.00 362 142,141,800.00 494 313,108,800.00 

ยุทธศาสตรดานการ

บริหารจัดการและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

14 3,815,500.00 12 3,580,000.00 14 4,100,000.00 17 14,830,000.00 17 17,830,000.00 

รวม 180 35,549,664.00 198 44,406,432.00 402 122,816,300.00 588 201,421,800.00 735 381,090,800.00 
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ง. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารเทศบาลตําบลปาซาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 144 โครงการ งบประมาณ 38,289,561 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร 

ไดดังนี้  

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 77 30,407,661.00 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรกัษาความสงบ 

เรยีบรอย 
7 88,500.00 

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 18 307,000.00 

ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสรมิการลงทุนและการทองเที่ยว - - 

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 10 520,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 28 6,884,800.00 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4 81,600.00 

รวม 144 38,289,561.00 
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  ยุทธศาสตร โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผดิชอบ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,463,690.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนใน ศพด.ใน

เขตตําบลปาซางทุกคน 

2.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมการทํางานของนักเรยีน 

นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 
18,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดใชเวลา

วางชวงปดภาคเรียน ไดหารายไดและ

ประสบการณ 

นักเรียน นักศึกษาใน

พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

3.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ตําบลปาซาง 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน 

ไดรบัการอบรมพัฒนาเชิงสรางสรรค 

เด็ก และเยาวชน 

ประชาชน ตําบลปาซาง 

4.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการสนับสนุน อาหารเสรมิ (นม) 1,379,971.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) สําหรับเด็ก

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เดกนักเรียนใน ศพด. 

และร.ร.ในต.ปาซาง 

5.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแหงชาติ 0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือรณรงคใหเด็กและเยาวชนไดตระหนัก

ถึงหนาที่บทบาทของตน 

เด็กนักเรียนเยาวชนใน

พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

6.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมการศึกษา ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นักเรียนโรงเรียนบานปา

ซาง  

7.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการฝกทักษะวิชาชีพ (ทําอาหาร) 25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีทักษะในการ

ทําอาหารท่ีมีคุณภาพมีประโยชนตอ

รางกายและมีรายไดระหวางเรียน 

นักเรียนโรงเรียน บาน

แมคี-หนองออ 
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8.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแหลงเรียนรู พอเพียง อนุรักษ 

สิ่งแวดลอม 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน 

ผูปกครองและคนในชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนบาน

ใหมสามัคคี 

9.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัตาม

แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง รูจัก

คิดและการรับผิดชอบในหนาที ่

นักเรียนโรงเรียนบานแม

สลองใน 

10.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ดวย

ดนตรีสากลและดนตรีพื้นเมือง 
25,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะดานดนตรี ใชเวลาวางให

เปนประโยชน 

นักเรียนโรงเรียนนิคม

สรางตนเองสงเคราะห

ชาวเขา 

11.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก

นักเรยีนในสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ตําบลปา

ซาง 

2,494,800.00 
สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก

นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลปา

ซาง 

เด็กนักเรียนในโรงเรียน

เขตเทศบาลตําบลปา

ซาง 

12.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานรองคี หมูที่ 1 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

13.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานรองคี หมูที่ 

1 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

14.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปาซาง หมู

ที่ 2  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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15.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปาซาง หมู

ที่ 3 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

16.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมสลองใน หมูท่ี 4 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

17.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานแมสลองใน 

หมูท่ี 4 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

18.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปางปูเลย หมูที่ 5 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยของแมและเด็ก 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

19.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปาหา หมูท่ี 

6  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยของแมและเด็ก 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

20.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานแมคี หมูที่ 

7 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา

ตานภัยมะเรง็เตานม บานแมคี หมูที่ 7 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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21.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานศรียางมูล 

หมูท่ี 8 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

22.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานแมคี หมูที่ 

9 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็ง 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

23.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานใหมพัฒนา หมูที่ 10 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

24.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานใหมพัฒนา 

หมูท่ี 10 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

25.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียนและ

ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี บานใหมพัฒนา 

หมูท่ี 10 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานสุขาภิบาลในโรงเรยีน

และชุมชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

26.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานหนองออ 

หมูท่ี 11 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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27.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานสันคือ หมูที่ 

12  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

28.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาดู หมูท่ี 13 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

29.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

ปาดู หมูที่ 13 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

30.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมสลอง หมูที่ 14 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

31.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานแมสลอง 

หมูท่ี 14 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็ง 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

32.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาเม้ียง หมูที่ 15 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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33.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปาเม้ียง หมู

ที่ 15 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็ง 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

34.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

ปาเมี้ยง หมูที1่5 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูดานโภชนาการและสุขภาพ

อนามัยแมและเด็ก 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

35.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 70,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี

ตําบลปาซาง 

ฉีดวัคซีนปองกันโรค พิษ

สุนัขบา ใหแกสุนัขและ

แมวในชวงเดือนที่มี

ความเสี่ยงตอการเกิด

โรค 

36.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

รองคี หมูท่ี 1 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

37.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาซาง หมูท่ี 2 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 



~ 10 ~ 

 
 

38.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานปาซาง หมูที่ 2  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

39.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาซาง หมูท่ี 3 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

40.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานปาซาง หมูที่ 3 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

41.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

แมสลองใน หมูที่ 4 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

42.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปางปูเลย 

หมูท่ี5 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

43.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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บรมราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

ปางปูเลย หมูท่ี 5 

44.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานปาหา หมูท่ี 6 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

45.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานปาหา หมูที่ 6 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

46.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมคี หมูที่ 7 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

47.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานแมคี หมูที่ 7  

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

48.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานศรียางมูล หมูที่ 8 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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49.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานศรียางมูล หมูที่ 8 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

50.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานแมคี หมูที่ 9 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

51.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี บานแมคี หมูที่ 9 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

52.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานหนองออ หมูที่ 11 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตัน แก ประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

53.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมรากุมารี บานหนองออ หมูท่ี 11 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอนพยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

54.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค บานสันคือ หมูที่ 12 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปฐมพยาบาล

เบื้องตน แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 
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55.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมรากุมารี บานสันคือ หมูท่ี 12 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคหนอน พยาธิ

แกประชาชน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

56.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยาตานภยัมะเร็งเตานม บานปาดู หมูท่ี 

13 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการตรวจและ

ปองกันภัยจากมะเร็งเตานม 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

57.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บาน

แมสลอง หมูที่ 14 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูและควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน 

ประชาชน จํานวน 50 

คน 

58.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและแกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็กสตรี 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือลดปญหาความรุนแรง 
เด็กและสตรีในพ้ืนที่

ตําบลปาซาง 

59.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

ชีวิตประจําวนั 

ประชาชน ตําบลปาซาง 

60.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 
โครงการเวทีประชาคมทองถ่ิน 0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีเวทีในการแสดงความ

คิดเห็น 
ประชาชน ตําบลปาซาง 
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61.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นใหแก

กลุมพัฒนาสตรี ต.ปาซาง และผูท่ีสนใจ 

ในตําบลปาซาง 

30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมี

รายไดเสริมลดรายจายในครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

ปาซาง/กพสต.ปาซาง 

62.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นใหแก 

ผูปวยเอดส และผูท่ีสนใจ 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมี

รายไดเพ่ืมข้ึน 

ผูปวยเอดส ประชาชน

ตําบลปาซาง 

63.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นใหแก

ผูพิการและผูสนใจ 
15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมี

รายไดเสริมลดรายจายในครัวเรือน 

ผูพิการ ประชาชนใน

ตําบลปาซาง 

64.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นใหแก

ผูสูงอายุและผูที่สนใจในตําบลปาซาง 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางอาชีพเสริม เพ่ือสงเสริมใหมี

รายไดเสริม ลดรายจายในครัวเรือน 
ผูสูงอายุในตําบลปาซาง 

65.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและ

พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี 

อ.แมจัน 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ

สตรแีละเครือขายสตรีใน อ.แมจัน  

สมาชิกกลุมพัฒนาสตรี

หมูบาน/ตําบล/อําเภอ/

จังหวัด 

66.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันทักษะวิชาการและ

สมรรถภาพทางดานรางกายศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีทักษะทาง

วชิาการและสมรรถภาพทางดานรางกาย 

เด็ก นักเรียน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลปา

ซาง 



~ 15 ~ 

 
 

67.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนการสรางหลักประกัน

รายได (เบ้ียยังชีพ)ใหแกผูสูงอาย ุ
18,891,600.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีขึ้น

ทะเบียนตามกฎหมายกําหนด 
ผูสูงอายุในตําบลปาซาง 

68.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 

(เบี้ยยังชีพ)ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
4,185,600.00 

สํานกัปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผูพิการที่แพทย

ไดรบัรองและมีบัตรประจําตัวคนพิการหรือ

ทุพพลภาพตามกฏหมายกําหนด 

ผูพิการ ประชาชนใน

ตําบลปาซาง 

69.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู

ติดเช้ือเอดส 
300,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทย

ไดรบัรองและทําการวนิิจฉัยแลวตามหลัก 

ผูปวยเอดส ประชาชน

ตําบลปาซาง 

70.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

และไมติดตอในเขตเทศบาลตําบลปาซาง 
10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดกิจกรรมในการปองกันและควบคุม

โรคติดตอและไมติดตอ เพ่ือใหประชาชนมี

ความรู และเขาใจในการปองกันโรคติดตอ

และไมติดตอ 

จัดกิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอและไม

ติดตอในเขตเทศบาล

ตําบลปาซาง  

71.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงคปองกันมลภาวะเปนพิษ

จากฝุนละอองPM2.5 
30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีมีความ

ปลอดภัยในชีวิตจากมลภาวะเปนพิษ จาก

ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ประชาชนในพืนท่ีตําบล

ปาซาง 

72.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเชื่อมความสัมพันธความสามัคคี

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตอําเภอแม

จัน 
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73.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค 

บริโภคภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลปา

ซาง 

0.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภค

บริโภค เพ่ือใหมีสุขภาพดี 

คาใชจายในการสงตรวจ

ตัวอยางนํ้าอุปโภค

บริโภค ระบบประปา

หมูบานไปตรวจ

วิเคราะหเพื่อปรับปรุง

แกไขใหน้ําสะอาด 

74.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชน

ดานสาธารณภัย 
104,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือบรรเทาความ

เดือดรอนของประชาชนผูประสบสาธารณ

ภยั 

ประชาชนตําบลปาซาง 

75.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือประชาชน

ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือประชาชนดานการ

สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนตําบลปาซาง 

76.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมี

รายไดนอย 
100,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรผูมีรายได

นอย 

เกษตรกรในตําบลปา

ซาง 

77.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือความปรองดอง

และตานยาเสพติด 
100,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬาของเยาวชน 

ประชาชนและการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชน ประชาชนตําบลปาซาง  

เด็ก เยาวชน ประชาชน 

ตําบลปาซาง  
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78.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 
15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมใหความรูและคาใชจายอื่นใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ประชาชนในตําบลปา

ซาง 

79.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

อุบติเหตุและรักษาความสงบเรียบรอย

และจัดระเบียบจราจรในเทศกาลปใหม 

2,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตชุวงเทศบาลปใหม ประชาชนตําบลปาซาง 

80.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา

อุบัติและรักษาความสงบเรยีบรอย และ

จัดระเบียบจราจรในเทศกาลสงกรานต 

1,500.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 

สงกรานต 
ประชาชนตําบลปาซาง 

81.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการปองกันและแกไขปญหาภัย

หนาว 
0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยหนาวให

ประชาชนในตําบลปาซาง 
ประชาชนตําบลปาซาง 

82.  
ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

อป.พร 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือให อป พร มีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับสาธารณภัยรูปแบบตาง ๆ และ

สมาชิก อป.พร ตําบลปา

ซาง  
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ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

สามารถชวยเหลือในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 

83.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการฝกอบรมปองกันไฟฟาและ

หมอกควัน 
0.00 

สํานกัปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการปองกัน

ไฟปาและหมอกควัน 
ประชาชนตําบลปาซาง 

84.  

ยุทธศาสตรดานการจัด

ระเบียบชุมชนและสังคม 

ดานการรักษาความสงบ 

เรยีบรอย 

โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัตกิารจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น(หลักสูรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน) 

50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

1.เพ่ือเสรมิสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งใหแกเทศบาล ใหมีบุคลากรที่

สามารถปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจา

พนักงานในการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภยัไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.เพ่ือ

สงเสริมความรูดานการจัดสาธารณภัยตาม

หลักสูตรตาง ๆ  

ประชาชนตําบลปาซาง 

85.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการปกปองสถาบันและเสริมสราง

ความปรองดองสมานฉันท 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือปกปองสถาบันและแสดงความ

จงรักภักดี 

ประชาชนในตําบลปา

ซาง 

86.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
โครงการจัดการเลือกตั้ง 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน เพ่ือ

สนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาต ิ

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

ปาซาง 
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87.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารงานคลัง 
30,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและใหความรู ความ

เขาใจในการปฎิบัติงาน 
ระบบแผนที่ภาษี 

88.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการชําระ

ภาษี 
50,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือใหผูประกอบการผูนําหมูบาน

ประชาชน และเจาที่ผูเก่ียวของมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการชําระภาษ ี

ประชาชน ตําบลปาซาง 

89.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานการ

จัดการระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-

LAAS)) 

30,000.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือพัฒนาขอมูลที่ใชในการจัดทําบัญชี

คอมพิวเตอรของเทศบาลมีประสิทธิภาพถุ

กตอง 

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร

ของเทศบาล 

90.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
โครงการรับ-สง เสด็จ 0.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและ

เชื่อพระวงค 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

91.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการอบรมจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองขาราชการของรัฐ

หรอืเจาหนาที่ของรัฐ 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีคุณธรรม จรยิธรรม

ในการใหบริการประชาชน 

บุคลากรของทต.ปาซาง 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

ปาซาง 

92.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
โครงการจัดกิจกรรมวนัเทศบาล 10,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของวัน

สถาปนาเทศบาล 

คณะผูบริหาร สท 

พนักงาน ทต. พนักงาน

จางและประชาชน 
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93.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการจัดงานรัฐพิธแีละวันสําคัญตาง 

ๆ  
2,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีตอ

สถาบัน พระมหากษัติย เพื่อสรางความรกั 

สามัคคขีองประชาชน 

คณะผูบริหาร สท 

พนักงาน ทต. พนักงาน

จางและประชาชน 

94.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
อุดหนุนก่ิงกาชาด อ.แมจัน 15,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชนกิ่งกาชาด อ.แมจัน 
ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน 

95.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมจัน 50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมรัฐพิธี

ประเพณีทองถ่ินและวนัสําคัญตาง ๆ  
อ.แมจัน 

96.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.แมจัน 50,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมสมโภชและ

สืบชะตาเมืองแมจัน เพ่ือตวามสามัคคี 

ปรองดอง สมานฉันท แกประชาชน 

อ.แมจัน 

97.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานที่กลาง

เพ่ือเปนศูนยปฎิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) 

20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนศูนยปฎิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน) 

คาใชจายในการบริการ

ชวยเหลือประชาชนฯ 

98.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 
โครงการจัดทําแนวเขตการปกครอง 0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือจัดทําและปรบัปรุงขอมูลแนวเขตการ

ปกครอง 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 
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99.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการอบรมการบริหารจัดการและ

บํารุงรักษาระบบประปา 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหารกิจการและการ

บํารุงรักษาระบบประปาหมูบบาน เพื่อ

เสริมสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันใน

การบริหารจัดการระบบประปา 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบล

ปาซาง 

100.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการปรับปรงุ บํารุง รักษาถนน คู 

คลอง การดูแลสิ่งแวดลอมตามภารกิจ

ถายโอน 

0.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปรับปรุง บํารุง รักษาถนน คู คลอง 

การดูแลสิ่งแวดลอมตามภารกิจถายโอน 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

101.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 
0.00 สํานัก/กองคลัง 

เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูลแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินใหมีความครบถวน

สมบูรณ เพ่ือใหมีการจัดเก็บภาษีท่ีมีระบบ

ท่ีแนนอน และสามารถตรวจสอบได 

สะดวก รวดเร็ว 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

102.  
ยุทธศาสตรดานการเมือง

การบริหาร 

โครงการวางแผนและปรับปรุงผังเมือง

รวมจังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชน 
0.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม

จังหวัด/ผังเมืองรวมชุมชน 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 

103.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่นและวันสําคัญของชาติ 
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟู ประเพณี และวนั

สําคัญ 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง 
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104.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีมนัสการและ

สรงน้ําพระะธาตุดอยตุง 
10,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาตุดอย

ตุงใหคงอยูสืบไป 

สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงราย 

105.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีแหพระตําบล

ปาซาง 
120,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูประเพณีและวัน

สําคัญทางศาสนา 

สภาวัฒนธรรมตําบลปา

ซาง 

106.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีเขาพรรษา

ตําบลปาซาง 
120,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษและฟนฟูประเพณีและวัน

สําคัญทางศาสนา 

สภาวัฒนธรรมตําบลปา

ซาง 

107.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจา

ริณีภาคฤดุรอน 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม

และศิลธรรม สรางความเขมแข็งใหแกเด็ก 

เยาวชน ประชาชน  

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

108.  
ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ

สรงน้ําพระธาตุ 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณีสรงน้ําพระธาต ุ

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 



~ 23 ~ 

 
 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

109.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีตานกวย

สลากภตั 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณีตานกวยสลากภัต 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

110.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีเขาโสสาน

กรรม (เขากรรมรุกขมูล) 
60,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสืบสานประเพณีเขาโสสานกรรม(เขา

กรรมรกุขมูล) 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

111.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการสืบสานประเพณีมหาจุลกฐิน ,

กฐิน 
30,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือสืบสานประเพณี มหาจุลกฐิน,กฐิน 

วดัในเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลตําบลปาซาง 

112.  

ยุทธศาสตรดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

โครงการรดนํ้า ดําหัว ผูสูงอายุตําบลปา

ซาง  
0.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดรวม

อนุรักษและฟนฟูประเพณีอันดีงามสืบไป 

สนับสนุนการจัด

กิจกรรมของสภา

วฒันธรรมตําบลปาซาง  
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113.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบานรองคี หมูท่ี 1 
112,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือใหมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ 

ศาลาอเนกประสงค

ประจําหมูบาน 

114.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางระบายน้ํา คสล.พรอม

ฝาปด เร่ิมจากบานนางบัวเครือ คําเงิน 

ถึงบานนายสนั่น ใจฝน บานปาซางหมูที่ 

2 

200,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัยของ

ราษฎร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร 

ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.40 - 0.80 เมตร  

115.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําเดิมให

เปนฝาคอนกรีต บานปาซาง หมูที่ 2 
230,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปรับปรุงฝารางระบายน้ําเดิม ใหเปน

ฝาคอนกรีต 

ปรับปรุงฝารางเหล็กราง

ระบายน้ํา (เดิม) 

116.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 

บานใหมพัฒนา หมูที่ 10 
359,900.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือมีน้ําสะอาดไวใชอุปโภค บริโภค 

เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน 

117.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บาน

ปาดู หมูที่ 13  
73,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ 

118.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศนูย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลปาซาง 
488,000.00 

สํานัก/กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหมีสถานที่จัดกิจกรรมอยางเพียงพอ

และเปนสถานที่อํานวยความสะดวกแกผู

มาติดตองาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน

แมสลอง 

119.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปา บาน

รองคี หมูท่ี 1 
84,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภค 

บริโภคเพียงพอตลอดท้ังป 

ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน ตามแบบ ทต.

ปาซางกําหนด 
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120.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา/

หมูบานบานปางปูเลย หมูที่ 5 
276,600.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ําสะอาดในการอุปโภค 

บริโภคเพียงพอตลอดท้ังป 

ปรับปรุงระบบประปา

ตามแบบ ทต.ปาซาง  

121.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

พรอมฝาปด ซอย 6 บานแมคี หมูท่ี 7 
382,200.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย เพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุ 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร 

ยาว 180 เมตร ตาม

แบบ ทต.ปาซางกําหนด 

122.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางธนาคารนํ้าใตดินระบบ

เปด 
27,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ดานภัยแลงและน้ําทวม 

ภายในตําบลปาซาง หมู

1-15 ตามแบบทต.ปา

ซางกําหนด 

123.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย

อุปถัมภรวมใจ บานปาซาง หมูท่ี 3 
245,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

105 เมตร หนา 0.15 

เมตร ตามแบบทต.ปา

ซาง กําหนด 

124.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

จากบานนางสุกันทา ติ๊บซางเสน ถึงบาน 

นางอําพร เตปนใจ บาานปาซาง หมูที่ 3 

91,500.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย 

ขนาดกวาง 0.40เมตร 

ยาว 30เมตร ตาม

แบบทต.ปาซาง กําหนด 

125.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

จากบานนายจันทรติ๊บ กิติ ถึงบานนาง

มอญคํา จาคําคง บานปาซาง หมูที่ 3 

46,800.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย  

ขนาดกวาง 0.40เมตร 

ยาว 30เมตร ตาม

แบบทต.ปาซาง กําหนด 
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126.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค 

บานปางปูเลย หมูที่ 5 
36,400.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยในการจัดกิจกรรมของ

หมูบาน 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

127.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 บาน

แมคี หมูที่ 7  
82,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพ่ือ

ปองกันฝุนละออง 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

25 เมตร ตามแบบ ทต.

ปาซางกําหนด 

128.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. เขาสูพืนท่ี

การเกษตร บานศรียางมูล หมูที่ 8 เชื่อม

บานปาซาง หมูท่ี 2 และบานปาหา หมู

ที่ 6 

419,800.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร เพ่ือให

ขนยายผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

129.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ซอย 7 บานแมคี หมูท่ี 9  
154,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย -เพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

130.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ซอย 4 บานแมคี หมูท่ี 9 
173,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือปองกันน้ําทวมขังท่ีอยูอาศัย เพ่ือ

ปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

131.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน

นายวิเชียร อุปทา บานหนองออ หมูที่ 

11 

67,800.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร  

กวาง 3เมตร ยาว 41 

เมตร ตามแบบ ทต.ปา

ซาง กําหนด 

132.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย3 เชื่อม 

ซอย 5 บานหนองออ หมูที่ 11  
127,300.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ในการสัญจร 

กวาง 3เมตร ยาว 77 

เมตร ตามแบบ ทต.ปา

ซาง กําหนด 
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133.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาวัด 

บานหนองออ หมูที่ 11 
132,800.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

กวาง 4 เมตร ยาว 58

เมตร ตามแบบ ทต.ปา

ซาง กําหนด 

134.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน

บริเวณฆาปนสถาน บานปาหา -สันคือ 

บานปาหา หมูท่ี 6 

1,256,400.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยในการจัดกิจกรรม

บริเวณฌาปนสถาน 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

135.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน ซอย 1 บานแม

สลอง หมูที่ 14  
428,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ลอกรางระบายนํ้า/

ขยายผิวจราจร ตาม

แบบ ทต.ปาซางกําหนด 

136.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 7 บาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
244,500.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

เร่ิมบานนายลีซือ แลเชอ 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 

136 เมตร ตามแบบ 

ทต.ปาซาง 

137.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน คสล.(ปากลวย) 

บานปาเมี้ยง หมูที่ 15 
150,700.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการสัญจร 

ขนาดกวาง 4เมตร ยาว 

36 เมตร ตามแบบทต.

ปาซาง กําหนด 

138.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบน้ําปะปา บาน

แมสลองใน หมูที่ 4 
531,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 
เพ่ือใหมีน้ําประปาสะอาดใชเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา 

ตามแบบ ทต.ปาซาง 

กําหนด 
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139.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนยหัตถกรรม

และฝกวิชีพตําบลปาซาง 
400,000.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยในการจัดกิจกรรมและ

บริการประชาชนเพียงพอ 

ตามแบบ ทต.ปาซาง

กําหนด 

140.  
ยุทธศาสตรดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.

พรอมฝาปด จากบานนายเงา จาคําคง 

ถึงบานนางดวงเดือน ตรัยคุณาพัฒน 

บานปาซาง หมูท่ี 3 

61,800.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําคสล.พรอมฝาปด 

ความลุกไมนอยกวา 0.40 เมตร ความยาว 

27 เมตร กวางเฉลี่ย 0.40 เมตร ตามแบบ 

ทต.ปาซางกําหนด 

กวาง0.40 เมตร ยาว 27 

เมตร  

141.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปลอยปลาลงในแหลงน้ํา

สาธารณะ 
30,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางสมดุลใหธรรมชาติ เปนแหลง

อาหารทางธรรมชาติ 

แหลงนํ้าสาธารณะใน

พ้ืนที่ต.ปาซาง 

142.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมเนื่องในวันสําคัญ

แหงชาติ 
20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก

ปลัดเทศบาล, สํานักงาน

ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมตนไมมากขึ้น เพ่ือสรางสมดุลให

ธรรมชาติ รักษา สิ่งแวดลอม 

ประชาชนในตําบลปา

ซาง 

143.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

0.00 
สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

เขตปกปก บริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลปาซาง 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี(อพ.สธ.) 

144.  

ยุทธศาสตรดานการบริหาร

จัดการและอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมการจัดการขยะโดย

ชุมชน 
31,600.00 

สํานัก/กองชาง, สํานักชาง

, กองโยธา, กองประปา 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนจัดการขยะอยาง

ถูกตอง 
พ้ืนที่ตําบลปาซาง  
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จ. การใชจายงบประมาณ 

เทศบาลตําบลปาซาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 93 โครงการ 

จํานวนเงิน 35,599,561 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 84 โครงการ จํานวนเงนิ 29,720,459 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวติ 50 26,504,631.78 50 26,357,608.26 

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการรักษาความสงบ 

เรียบรอย 
3 21,425.00 3 21,425.00 

ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 6 129,312.00 6 129,312.00 

ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสรมิการลงทุนและการทองเท่ียว     

ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 7 410,000.00 7 410,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 26 5,041,114.04 17 2,772,114.04 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 93 32,136,482.82 84 29,720,459.30 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตําบลปาซาง ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามขอบัญญตัิ/เทศ

บัญญตัิ 
ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.คาใชจายตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
1,463,690.00 1,463,391.00 1,463,391.00 299.00 

2.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

2.โครงการสงเสริมการทํางานของ

นักเรยีน นักศึกษาชวงปดภาคเรียน 
18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 

3.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
วัสดุงานบานงานครัว 1,379,971.00 1,367,389.78 1,220,366.26 12,581.22 

4.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.อุดหนุนโรงเรียนบานปาซาง (ซาง

ดรุณานุสาสน) 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

5.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
2.อุดหนุนโรงเรียนบานแมค-ีหนองออ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

6.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
3.อุดหนุนโรงเรียนบานใหมสามัคคี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
4.อุดหนุนโรงเรียนบานแมสลองใน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

8.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

5.อุดหนุนโรงเรียนนิคมสรางตนเอง

สงเคราะหชาวเขา 
25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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9.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานใน

พื้นที่ตําบลปาซาง 

2,494,800.00 2,475,039.00 2,475,039.00 19,761.00 

10.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปา

ซาง หมูที่ 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

11.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานปา

ซาง หมูที่ 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

12.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมสล

องใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

13.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมสล

องใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

14.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางปู

เลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

15.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาหา 

หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

16.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมคี 

หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

17.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรี

ยางมูล หมูที่ 8 
20,000.00 7,000.00 7,000.00 13,000.00 
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18.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนอง

ออ หมูที่ 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

19.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันคือ 

หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

20.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานแมสล

อง หมูท่ี 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

21.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานแมสล

อง หมูท่ี 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

22.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

23.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

24.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

15.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ปาเมี้ยง หมูที่ 15 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

25.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

3.โครงการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัข

บา 
70,000.00 65,976.00 65,976.00 4,024.00 

26.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปา

ซาง หมูที่ 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 
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27.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

02.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปา

ซาง หมูที่ 2 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

28.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานปา

ซาง หมูที่ 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

29.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

03.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานปา

ซาง หมูที่ 3 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

30.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

04.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมสล

องใน หมูที่ 4 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

31.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางปู

เลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

32.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

05.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปางปู

เลย หมูที่ 5 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

33.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาหา 

หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

34.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

06.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานปาหา 

หมูท่ี 6 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

35.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมคี 

หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 
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36.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

07.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานแมคี 

หมูท่ี 7 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

37.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

08.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานศรี

ยางมูล หมูที่ 8 
20,000.00 7,000.00 7,000.00 13,000.00 

38.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนอง

ออ หมูที่ 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

39.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

11.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานหนอง

ออ หมูที่ 11 
20,000.00 8,000.00 8,000.00 12,000.00 

40.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันคือ 

หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

41.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสันคือ 

หมูท่ี 12 
20,000.00 6,000.00 6,000.00 14,000.00 

42.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

14.อุดหนุนคณะกรรมการหมบานแมสล

อง หมูท่ี 14 
20,000.00 14,000.00 14,000.00 6,000.00 

43.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
5.โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 19,476.00 19,476.00 10,524.00 

44.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น

ใหแกสมาชิกกลุมพัฒนาสตรีตําบลปา

ซาง และผูที่สนใจ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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45.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

1.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี

อําเภอแมจัน 
20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

46.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 18,891,600.00 16,807,500.00 16,807,500.00 2,084,100.00 

47.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
เบ้ียยังชีพความพิการ 4,185,600.00 3,615,200.00 3,615,200.00 570,400.00 

48.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 300,000.00 120,000.00 120,000.00 180,000.00 

49.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

5.โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

และไมติดตอในเขตเทศบาลตําบลปา

ซาง 

10,000.00 9,660.00 9,660.00 340.00 

50.  
ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 

2.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อความ

ปรองดองและตานยาเสพติด 
100,000.00 96,000.00 96,000.00 4,000.00 

51.  

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษาความ

สงบ เรียบรอย 

1.โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุและรักษาความสงบ

เรียบรอยในชวงเทศกาลปใหม 

2,000.00 1,080.00 1,080.00 920.00 

52.  

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษาความ

สงบ เรียบรอย 

2.โครงการรณรงคปองกันและแกไข

ปญหาอุบัติเหตุและรักษาความสงบ

เรียบรอยในชวงเทศกาลสงกรานต 

1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 
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53.  

ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม ดานการรักษาความ

สงบ เรียบรอย 

3.โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 

อป.พร. 
20,000.00 18,845.00 18,845.00 1,155.00 

54.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 

6.โครงการอบรมจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐ 

20,000.00 14,820.00 14,820.00 5,180.00 

55.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 
8.คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวนั

สําคัญตาง ๆ 
2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 

56.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 1.อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

57.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 1.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน 50,000.00 38,746.00 38,746.00 11,254.00 

58.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 1.อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน 50,000.00 38,746.00 38,746.00 11,254.00 

59.  ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 1.อุดหนุนเทศบาลตําบลแมไร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

60.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสํานักงานวฒันธรรมจังหวดั

เชียงราย 
10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

61.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสภาวฒันธรรมตําบลปาซาง 120,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 
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62.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนสภาวฒันธรรมตําบลปาซาง 120,000.00 80,000.00 80,000.00 40,000.00 

63.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนวัดสันคือ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

64.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

2.อุดหนุนวัดแมคี 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

65.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

2.อุดหนุนวัดแมคี 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

66.  

ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณี และภมูิปญญา

ทองถ่ิน 

1.อุดหนุนวัดสันคือ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

67.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
01.โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค บานรองคี หมูที่ 1 
112,500.00 112,500.00 112,500.00 0.00 

68.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
04.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด เร่ิมจากบานนางบัวเครือ 
200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 



~ 39 ~ 

 
 

คําเงิน ถึงบานนายสนั่น ใจฝน บานปา

ซาง หมูที่ 2 

69.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

03.โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ํา

เดิมใหเปนฝาคอนกรีต บานปาซาง หมูท่ี 

2 

230,500.00 230,500.00 230,500.00 0.00 

70.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
18.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานใหมพัฒนา หมูที่ 10 
359,900.00 359,900.00 0.00 0.00 

71.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
23.โครงการขยายไหลทางถนน คสล.

บานปาด หมูที่ 13 
73,300.00 73,300.00 0.00 0.00 

72.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
02.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานรองคี หมูที่ 1 
84,000.00 84,000.00 0.00 0.00 

73.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
10.โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน บานปางปูเลย หมูที่ 5 
276,600.00 276,600.00 0.00 0.00 

74.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
12.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด ซอย 6 บานแมคี หมูท่ี 7 
382,200.00 381,000.00 381,000.00 1,200.00 

75.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
17.โครงการกอสรางธนาคารน้ําใตดิน 

บานแมคี หมูที่ 9 
27,700.00 17,614.04 17,614.04 10,085.96 

76.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
05.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

อุปถัมภรวมใจ บานปาซาง หมูท่ี 3 
245,000.00 245,000.00 245,000.00 0.00 
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77.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

08.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด จากบานนางสุกันทา ติ๊

บซางเสน ถึงบานนางอําพร เตปนใจ 

บานปาซาง หมูท่ี 3 

91,500.00 91,500.00 91,500.00 0.00 

78.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

06.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด จากบานนายจันติ๊บ กิตติ 

ถึงบานนางมอญคํา จาคําคง บานปาซาง 

หมูท่ี 3 

46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 

79.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

11.โครงการปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค โดยการติดตั้งระบบไฟฟา

ภายใน บานปางปูเลย หมูที่ 5 (ชุมชน

บานโคงงาม) 

36,400.00 31,900.00 31,900.00 4,500.00 

80.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
13.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 6 

บานแมคี หมูที่ 7 
82,300.00 82,300.00 82,300.00 0.00 

81.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

14.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยสาย

การเกษตร บานศรียางมูล หมูที่ 8 เชื่อม

บานปาซาง หมูท่ี 2 และบานปาหา หมู

ที่ 6 

419,800.00 419,600.00 419,600.00 200.00 
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82.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
16.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด ซอย 7 บานแมคี หมูท่ี 9 
154,700.00 153,000.00 153,000.00 1,700.00 

83.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
15.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด ซอย 4 บานแมคี หมูที่ 9 
173,300.00 172,000.00 172,000.00 1,300.00 

84.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

19.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน

นายวิเชียร อุปทา บานหนองออ หมูท่ี 

11 

67,800.00 67,400.00 67,400.00 400.00 

85.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
20.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 3 

เชื่อมซอย 5 บานหนองออ หมูที่ 11 
127,300.00 126,500.00 126,500.00 800.00 

86.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
21.โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนา

วัด บานหนองออ หมูท่ี 11 
132,800.00 132,700.00 132,700.00 100.00 

87.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
24.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 1 

บานแมสลอง หมูที่ 14 
428,000.00 428,000.00 0.00 0.00 

88.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
25.โครงการกอสรางถนน คสล.วอย 7 

บานปาเม้ียง หมูท่ี 15 
244,500.00 244,500.00 0.00 0.00 

89.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
26.โครงการกอสรางถนน คสล.(ปา

กลวย) บานปาเมี้ยง หมูท่ี 15 
150,700.00 150,700.00 0.00 0.00 

90.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
09.โครงการปรับปรุงระบบประปาหม

บาน บานแมสลองใน หมูท่ี 4 
531,000.00 452,000.00 0.00 79,000.00 
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91.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
27.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย

หัตถกรรมและฝกวิชาชีพตาํบลปาซาง 
400,000.00 400,000.00 400,000.00 0.00 

92.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

07.โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสล.

พรอมฝาปด จากบานนายเงา จาคําคง 

ถึงบานนางดวงเดือน ตรัยคุณาพัฒน 

บานปาซาง หมูท่ี 3 

61,800.00 61,800.00 61,800.00 0.00 

93.  

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1.โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําสูแหลงน้ํา

สาธารณะ 
30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565  เทศบาลตําบลปาซาง แมจัน จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 136 41,320,000.00 77 30,407,661.00 50 26,504,631.78 50 26,357,608.26 

2.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม ดานการ

รักษาความสงบ เรียบรอย 
17 1,242,000.00 7 88,500.00 3 21,425.00 3 21,425.00 

3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 37 3,855,000.00 18 307,000.00 6 129,312.00 6 129,312.00 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนและการ

ทองเที่ยว 
15 2,630,000.00 - -     

5.ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
19 1,105,000.00 10 520,000.00 7 410,000.00 7 410,000.00 

6.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 494 313,108,800.00 28 6,884,800.00 26 5,041,114.04 17 2,772,114.04 

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17 17,830,000.00 4 81,600.00 1 30,000.00 1 30,000.00 

รวม 735 381,090,800.00 144 38,289,561.00 93 32,136,482.82 84 29,720,459.30 
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ช. ผลการดําเนินงาน 

      เทศบาลตําบลปาซาง ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณป 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดย

ไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน

โครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยมีผล

การดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี้ 
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งบประมาณตามแผน

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนฯ

3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนฯ

5.ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมฯ 6.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการฯ

งบประมาณที่ดําเนินการ

1.ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 2.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนฯ
3.ยุทธศาสตรดานการเมืองการบริหาร 4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนฯ
5.ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมฯ 6.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
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ซ. คณะกรรมการ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตําบลปาซาง 053602660 - - 

นางสาวสิริพร ขะขอม รองนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง 053602660 - - 

นายพิชิต ผัดเปา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายถนอมศักดิ์ คําหลาทราย รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายราวี ชัยมูลมั่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายรัฐเขต ผองผุด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายจรัญ คุณะแสงคํา ขาราชการบํานาญ (ผูทรงคุณวุฒิ) - - - 

นายณรงค ขัติวิชัย กํานันตําบลปาซาง (ผูทรงคุณวุฒิ) - - - 

นายจํารัส คําหลาทราย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปาซาง - - - 

นางอัมพร หมื่นเก๋ียง พัฒนากรประจําตําบลปาซาง  

(ผูแทนภาราชการ) 

- - - 

นางสมจิตร จาอินตะ ผอ.รพ.สต.พระราชทาน 

(ผูแทนภาราชการ) 

- - - 

นายกสิณพจน ฟูเจริญกัลยา ผอ.รพ.สต.บานใหมพัฒนา (ผูแทนภา

ราชการ) 

- - - 

นายสุทัศน ยาวุฒิ ผูแทนประชาคม หมูท่ี 2 - - - 

นายทองเนตร มูลศรี ผูแทนประชาคม หมูท่ี 6 - - - 

นายสุทัศ ยาวิละ ผูแทนประชาคม หมูท่ี 8 - - - 

นายดําเนิน ย่ิงนอก  ปลัดเทศบาลตําบลปาซาง 053602660 - - 

นางสิริรัตน ราชคม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 053602660 - - 
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2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ช่ือ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายเสกสันต แกวนํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายสําเริง ชัยปญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง - - - 

นายทวี นารินคํา ผูแทนประชาคม - - - 

นายอนันต กาวกาย ผูแทนประชาคม - - - 

นางสาวอรทัย งูเขียว ผูแทนหนวยงาน - - - 

นางอําไพ รักษคมนา ผูแทนหนวยงาน - - - 

นางสิริรัตน ราชคม หัวหนาสํานักปลัด 053602660 - - 

นายจตุพร ขะขอม ผูทรงคุณวุฒิ - - - 

นางสาววารินทร มงคลดี ผูทรงคุณวุฒิ - - - 

 
 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ชื่อ ตําแหนง เบอรโทรศัพท เบอรมือถือ email 

นายดําเนิน ย่ิงนอก ปลัดเทศบาลตําบลปาซาง 053602660 - - 

นางณัฐวรา หม่ืนจําปา ผูอํานวยการกองคลัง 053602660 - - 

นายจรัล แกลวทนงค ผูอํานวยการกองชาง 053602660 - - 

นายผดุงศิลป อินทะรังษี ผูอํานวยการกองการศกึษา 053602660 - - 

นายสมบูรณ ชัยมูลมั่ง ผูแทนประชาคม หมูที่ 7 - - - 

นายบรรจงต นาใจ ผูแทนประชาคม หมูที่ 9 - - - 

นายชุมชน แสนมะฮุง ผูแทนประชาคม หมูที่ 15 - - - 

นางสิริรัตน ราชคม หัวหนาสํานักปลัด 053602660 - - 

นางสาวธัญญรตัน กาวี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 053602660 - - 

 

 

                                                         





รายการ จํานวนเงิน (บาท)

รายไดภาษีจัดสรร 31,344,691.13

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 37.00

รายไดจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 49,417,939.00

รายไดจากการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1,671,285.07

รายไดจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค 825.65

รายไดของกิจการเฉพาะการและหนวยงานใตสังกัด 4,272.72

รายไดอ่ืน 646,698.21

รวมรายได 83,085,748.78

รายการ จํานวนเงิน (บาท)

คาใชจายบุคลากร 24,426,453.04

คาตอบแทน 307,140.00

คาใชสอย 5,593,192.36

คาวัสดุ 1,762,715.05

คาสาธารณูปโภค 891,422.88

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,746,626.72

คาใชจายจากการอุดหนุนจากหนวยงานภาครัฐ 3,563,623.78

คาใชจายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 23,277,514.48

คาใชจายอื่น 404,828.83

รวมคาใชจาย 66,973,517.14

 

รายได

คาใชจาย

รายงานแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2565
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