
กิจกรรม  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นระดบัตําบล  
   เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จงัหวัดเชียงราย  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินระดับตําบลของเทศบาลตําบลปาซาง 
เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570   เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565  และการจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570   เปลี่ยนแปลง  ครั้ ง ท่ี  2 / 2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี   
8  ธันวาคม  2565  ณ  หองประชุมสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  
โดยมีผูใหญบาน ผูนําชุมชน ประชาชนและ ผูมีสวนไดเสียรวมพิจารณา/ แสดงความคิดเห็น/ และขอเสนอแนะ
ตางๆ ในการดําเนินการโครงการฯ ผลจากการมีสวนรวม / การนําผลจากการมีสวนรวมไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน โดยมีผูเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นายโชคเอก  พาณิชญากิจ  นายกเทศมนตรีตําบลปาซาง  ประธานกรรมการ 
2. นางสิริพร   ขะขอม   รองนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง   กรรมการ 
3. นายพิชิต   ผัดเปา   รองนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง   กรรมการ 
4. นายถนอมศักดิ์   คําหลาทราย   รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาซาง  กรรมการ 
5. นายราวี   ชัยมูลม่ัง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง   กรรมการ 
6. นายรัฐเขต   ผองผุด   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง   กรรมการ 
7. นายจรัญ   คุณะแสงคํา  ขาราชการบํานาญ(ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายณรงค   ขัติวิชัย   กํานันตําบลปาซาง (ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายจํารัส   คําหลาทราย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปาซาง(ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นางอัมพร   หม่ืนเก๋ียง  พัฒนากรประจําตําบลปาซาง(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
11. นางสมจิตร   จาอินตะ  ผอ.รพ.สต.พระราชทาน(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
12. นางพรพรรณ   ปนมูลศิลป   ผอ.รพ.สต.บานใหมพัฒนา(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
13. นายสุทัศน   ยาวุฒิ   ผูแทนประชาคม หมูท่ี 2    กรรมการ 
14. นายทองเนตร   มูลศรี  ผูแทนประชาคม หมูท่ี 6    กรรมการ 
15. นายสุทัศ ยาวิละ   ผูแทนประขาคม หมูท่ี 8    กรรมการ 
16. นายดําเนิน  ยิ่งนอก   ปลัดเทศบาลตําบลปาซาง     กรรมการและเลขานุการ 
17. นายอุดม  ไรเรือง   ประธานสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
18. นายเดช  ทองคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
19. นายสมาน  มณีชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
20. นายอภิรักษ  ขันธิวงค  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
21. นายบุญสง  จินะกาศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
22. นายประสงค  ผาลาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
23. นายเสกสันต  แกวนํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
24. นายประชา  คําบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
25. นายสําเริง  ชัยปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
26. นายจตุพร  ขะขอม   ผูใหญบาน  หมูท่ี 1   ประชาคมระดับตําบล 
27. นายสกล  ใจแกว   ผูใหญบาน  หมูท่ี 2   ประชาคมระดับตําบล 
28. นายระวิน  ยาวิลาด   ผูใหญบาน  หมูท่ี 3   ประชาคมระดับตําบล 
29. นายชายใหญ  ใจกาศ  ผูใหญบาน  หมูท่ี 4   ประชาคมระดับตําบล 
30. นายธนณัฏฐิ  สุธรรม   ผูใหญบาน  หมูท่ี 6   ประชาคมระดับตําบล 
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31. นายอนัน  ศรีวิใจ   ผูใหญบาน  หมูท่ี 7   ประชาคมระดับตําบล 
32. นางสาววารินทร  มงคลดี  ผูใหญบาน  หมูท่ี 9   ประชาคมระดับตําบล 
33. นายนิทัศน  อินตะแกว  ผูใหญบาน  หมูท่ี 10   ประชาคมระดับตําบล
34. นายอาคม  ศรีจันทร   ผูใหญบาน  หมูท่ี 11   ประชาคมระดับตําบล 
35. นายชณัฐพล  จันทาพูน  ผูใหญบาน  หมูท่ี 12   ประชาคมระดับตําบล 
36. นายวีระพงษ  เลอเลิศวิจิตร  ผูใหญบาน  หมูท่ี 13   ประชาคมระดับตําบล 
37. นายจํารัส  อินตะยะ   ผูใหญบาน  หมูท่ี 14   ประชาคมระดับตําบล 
38. นายพิทักษ  ผาลาด   ผูใหญบาน  หมูท่ี 15   ประชาคมระดับตําบล 
39. นายเกียรติณรงค  มงคลดี  ผอ.รร.นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา ประชาคมระดับตําบล 
40. นางสุธาสิน ี หัตถผสุ   แพทยประจําตําบลปาซาง   ประชาคมระดับตําบล 
41. นายอินทอง  ตาคํา   ประธาน อสม.ตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
42. นางสายสุนีย  สุริยะสิริกุล  ประธานกลุมพัฒนาสตรีตําบลปาซาง ประชาคมระดับตําบล 
43. นายทศทัศน  กาปญญา  ประธานกลุมผูสูงอายุตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
44. นายนพดล  ธินอมธรรม    ตัวแทนประชาคม   ประชาคมระดับตําบล 
45. นายพรชัย  ชัยมูลม่ัง   ตัวแทนประชาคม   ประชาคมระดับตําบล 
46. นางนฤมล  พรมปญญา  ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ประชาคมระดับตําบล 
47. นายวอน  จันทรแกว   กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลอง  ประชาคมระดับตําบล 
48. นายไสว  ใจจิตร   ตัวแทน อปพร.    ประชาคมระดับตําบล 
49. นายอาฮือ  ยอลือ   ตัวแทน อปพร.    ประชาคมระดับตําบล 
50. นายอนันต  กาวกาย   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
51. นางจรรยพร  คําคี   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
52. นางพรศิริ  ซางซ่ือมูล  ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
53. นายจําลอง  กุณาศรี   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ิน 
ครั้งท่ี 2 / 2565 

วันท่ี  8  ธันวาคม  2565  เวลา  13.00  น. 
ณ   หองประชุม  ช้ัน 2 เทศบาลตําบลปาซาง 

**************** 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2565  

ของเทศบาลตําบลปาซาง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒน าทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม ใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวยเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับ ความเห็นชอบแลวใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ัง ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใช 

3.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2/2565 
ของเทศบาลตําบลปาซาง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน  
การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงราง แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวยเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตาม
วรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใช พรอมท้ังปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี  
4.1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลปาซาง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548  รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   ขอ 30  (5   ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นระดับตําบล 

คร้ังที่ 2 / 2565 
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  8  ธนัวาคม  2565 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลปาซาง  อําเภอแมจัน  จงัหวัดเชียงราย 

--------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
1. นายโชคเอก  พาณิชญากิจ  นายกเทศมนตรีตําบลปาซาง  ประธานกรรมการ 
2. นางสิริพร   ขะขอม   รองนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง   กรรมการ 
3. นายพิชิต   ผัดเปา   รองนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง   กรรมการ 
4. นายถนอมศักดิ์   คําหลาทราย   รองประธานสภาเทศบาลตําบลปาซาง  กรรมการ 
5. นายราวี   ชัยมูลม่ัง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง   กรรมการ 
6. นายรัฐเขต   ผองผุด   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง   กรรมการ 
7. นายจรัญ   คุณะแสงคํา  ขาราชการบํานาญ(ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายณรงค   ขัติวิชัย   กํานันตําบลปาซาง (ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายจํารัส   คําหลาทราย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลปาซาง(ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10. นางอัมพร   หม่ืนเก๋ียง  พัฒนากรประจําตําบลปาซาง(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
11. นางสมจิตร   จาอินตะ  ผอ.รพ.สต.พระราชทาน(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
12. นางพรพรรณ   ปนมูลศิลป   ผอ.รพ.สต.บานใหมพัฒนา(ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
13. นายสุทัศน   ยาวุฒิ   ผูแทนประชาคม หมูท่ี 2    กรรมการ 
14. นายทองเนตร   มูลศรี  ผูแทนประชาคม หมูท่ี 6    กรรมการ 
15. นายสุทัศ ยาวิละ   ผูแทนประขาคม หมูท่ี 8    กรรมการ 
16. นายดําเนิน  ยิ่งนอก   ปลัดเทศบาลตําบลปาซาง     กรรมการและเลขานุการ 
17. นายอุดม  ไรเรือง   ประธานสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
18. นายเดช  ทองคํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
19. นายสมาน  มณีชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
20. นายอภิรักษ  ขันธิวงค  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
21. นายบุญสง  จินะกาศ   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
22. นายประสงค  ผาลาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
23. นายเสกสันต  แกวนํา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
24. นายประชา  คําบุญเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
25. นายสําเริง  ชัยปญญา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
26. นายจตุพร  ขะขอม   ผูใหญบาน  หมูท่ี 1   ประชาคมระดับตําบล6 
27. นายสกล  ใจแกว   ผูใหญบาน  หมูท่ี 2   ประชาคมระดับตําบล 
28. นายระวิน  ยาวิลาด   ผูใหญบาน  หมูท่ี 3   ประชาคมระดับตําบล 
29. นายชายใหญ  ใจกาศ  ผูใหญบาน  หมูท่ี 4   ประชาคมระดับตําบล 
30. นายธนณัฏฐิ  สุธรรม   ผูใหญบาน  หมูท่ี 6   ประชาคมระดับตําบล 
31. นายอนัน  ศรีวิใจ   ผูใหญบาน  หมูท่ี 7   ประชาคมระดับตําบล 
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32. นางสาววารินทร  มงคลดี  ผูใหญบาน  หมูท่ี 9   ประชาคมระดับตําบล 
33. นายนิทัศน  อินตะแกว  ผูใหญบาน  หมูท่ี 10   ประชาคมระดับตําบล
34. นายอาคม  ศรจีันทร   ผูใหญบาน  หมูท่ี 11   ประชาคมระดับตําบล 
35. นายชณัฐพล  จันทาพูน  ผูใหญบาน  หมูท่ี 12   ประชาคมระดับตําบล 
36. นายวีระพงษ  เลอเลิศวิจิตร  ผูใหญบาน  หมูท่ี 13   ประชาคมระดับตําบล 
37. นายจํารัส  อินตะยะ   ผูใหญบาน  หมูท่ี 14   ประชาคมระดับตําบล 
38. นายพิทักษ  ผาลาด   ผูใหญบาน  หมูท่ี 15   ประชาคมระดับตําบล 
39. นายเกียรติณรงค  มงคลดี  ผอ.รร.นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขา ประชาคมระดับตําบล 
40. นางสุธาสิน ี หัตถผสุ   แพทยประจําตําบลปาซาง   ประชาคมระดับตําบล 
41. นายอินทอง  ตาคํา   ประธาน อสม.ตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
42. นางสายสุนีย  สุริยะสิริกุล  ประธานกลุมพัฒนาสตรีตําบลปาซาง ประชาคมระดับตําบล 
43. นายทศทัศน  กาปญญา  ประธานกลุมผูสูงอายุตําบลปาซาง  ประชาคมระดับตําบล 
44. นายนพดล  ธินอมธรรม    ตัวแทนประชาคม   ประชาคมระดับตําบล 
45. นายพรชัย  ชัยมูลม่ัง   ตัวแทนประชาคม   ประชาคมระดับตําบล 
46. นางนฤมล  พรมปญญา  ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ประชาคมระดับตําบล 
47. นายวอน  จันทรแกว   กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวกลอง  ประชาคมระดับตําบล 
48. นายไสว  ใจจิตร   ตัวแทน อปพร.    ประชาคมระดับตําบล 
49. นายอาฮือ  ยอลือ   ตัวแทน อปพร.    ประชาคมระดับตําบล 
50. นายอนันต  กาวกาย   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
51. นางจรรยพร  คําคี   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
52. นางพรศิริ  ซางซ่ือมูล  ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 
53. นายจําลอง  กุณาศรี   ตัวแทน อสม.    ประชาคมระดับตําบล 

ผูไมมาประชุม   
1. นางสาวกันตกมล  บุญสุข  ทองถ่ินอําเภอแมจัน   ประชาคมระดับตําบล 
2. นายสิงหคํา  มงคลคี   ปราชญชาวบาน    ประชาคมระดับตําบล 
3. ผูใหญบาน  หมูท่ี 5   หมดวาระ    ประชาคมระดับตําบล 
4. นางสิริรัตน  ราชคม   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล              ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวธัญญรัตน  กาวี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
2. นางสาวสุทาศิณีย  มูลศรี  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุม นายดําเนิน ยิ่งนอก ปลัดเทศบาลตําบลปาซาง  
เลขานุการฯ เชิญนายโชคเอก  พาณิชญากิจ  นายกเทศมนตรีตําบลปาซาง ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม กลาว
เปดการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
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นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายดําเนิน  ย่ิงนอก 
เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

การประชุมในวันนี้  ถือวาเปนวาระท่ีมีความสําคัญ  เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ฉบับนี้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และนายกเทศมนตรี
ประกาศใชแลว จะตองนําไปเปนแนวทางการในการพัฒนาเทศบาลตําบลปาซางตอไป 
สําหรับรายละเอียดตาง ๆ ขอมอบใหทางเลขานุการไดชี้แจงตอท่ีประชุมในวาระตอไป
ครับ 

ท่ีประชุม          รับทราบ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

2.1 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565  ของ
เทศบาลตําบลปาซาง 

การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 2 / 2565 ของเทศบาลตําบลปาซาง ทางเลขานุการไดแจกรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมของเทศบาลตําบลปาซางใหทุกทานแลว  สําหรับรายละเอียดขอให
เลขานุการ ไดชี้แจงตอท่ีประชุม  ครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม 
การใชจายงบประมาณ  ตามแผนความตองการของงบลงทุน เพ่ือพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนใหแก
หนวยงานอ่ืน และเพ่ือประโยชนของประชาชน สามารถดําเนินการเพ่ิมเติม และ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยใหดําเนินการดังนี้ 
ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิ ม เติม ให สภาองคการบริหารส วนตํ าบลพิจารณ าตามมาตรา 46  แห ง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผย  ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช   
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นายดําเนิน  ย่ิงนอก 
เลขานุการ 

เทศบาลตําบลปาซาง ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ตามคําส่ัง
เทศบาลตํ าบลป าซาง  ท่ี  1602/2565   ลงวัน ท่ี  2  ธันวาคม 2565  
ประกอบดวย 
1.นายโชคเอก   พาณิชญากิจ นายกเทศมนตรีตําบลปาซาง     ประธานกรรมการ 
2.นางสิริพร  ขะขอม  รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
3.นายพิชิต  ผัดเปา  รองนายกเทศมนตรีฯ  กรรมการ 
4.นายถนอมศักดิ์  คําหลาทราย  รองประธานสภาฯ  กรรมการ 
5.นายราวี  ชัยมูลม่ัง  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 

  6.นายรัฐเขต  ผองผุด  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
7.นายจรัญ  คุณะแสงคํา  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.นายณรงค   ขัติวิชัย  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9.นายจํารัส คําหลาทราย ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.นางอัมพร หม่ืนเก๋ียง  ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
11.นางสมจิตร จาอินตะ  ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
12.นางพรพรรณ  ปนมูลศิลป  ผูแทนภาคราชการ  กรรมการ 
13.นายสุทัศน ยาวุฒิ  ผูแทนประชาคม หมู 2  กรรมการ 
14.นายทองเนตร มูลศรี  ผูแทนประชาคม หมู 6  กรรมการ 
15.นายสุทัศ  ยาวิละ  ผูแทนประชาคม หมู 8  กรรมการ 
16.นายดําเนิน ยิ่งนอก  ปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
17.นางสิริรัตน  ราชคม  หัวหนาสํานักปลัด ผูชวยเลขานุการ 
รายละเอียดตามสําเนาคําสั่งท่ีแจกใหทุกทานแลว โดยในสวนของสัดสวนประชาคม
ท อ ง ถ่ิ น ระดั บ ตํ าบ ล ท่ี ม า เข า ร ว ม ป ระชุ ม ใน ค ราวนี้  เป น ไป ต าม ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467  ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 
2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.
2566 – 2570 กระทรวงมหาดไทย แจงซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570   โดยใหผูบริหารทองถ่ินกําหนด
รูปแบบการประชาคมทองถ่ินและประกาศใหมีการประชุมประชาคมทองถ่ิน เพ่ือใชใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน อาศัยอํานาจตามขอ 
5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

ท้ังนี้ เทศบาลตําบลปาซาง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลปาซางไดประชุมเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2566-2570 เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 2 / 2565 (รายละเอียดท่ีแจกใหทุกทาน  ในการ
ประชุม เม่ือชวงเชาของวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 ท่ีผานมาเรียบรอยแลว   

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ ดังกลาวขางตน  ขอใหคณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาขอมูลใน
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565  สําหรับ
รายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม  ประกอบดวย 
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นายดําเนิน  ย่ิงนอก 
เลขานุการ 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น   
แบบ ผ.01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  หนาท่ี 1 
แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนา หนาท่ี 2 - 9  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
o แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จํานวน 1 โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน 16 โครงการ 

แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนาท่ี 10 - 15 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
o แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จํานวน  1  โครงการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน  5  โครงการ 

    แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ หนาท่ี 16 - 17 

• แผนงานบริหารงานท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล  จํานวน  1  รายการ 

• แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา   จํานวน  3  รายการ 

• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน  1  รายการ 
    จึงขอนําเรียนตอทานคณะกรรมการทุกทาน เพ่ือพิจารณามีทานใดจะ 
    ซักถาม หรือแกไข เพ่ิมเติม ประเด็นใด เรียนเชิญครับ 

    มีทานใดจะซักถาม หรือแกไขเพ่ิมเติมประเด็นใดอีกหรือไม หลังจาก 
    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินระดับตําบลพิจารณาใหความ 
    เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับนี้แลว จะเสนอนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง 
    พิจารณาอนุมัติประกาศใช ตอไป   

ท่ีประชุม  - ไมมีซักถามเพ่ิมเติม  

เม่ือไมมีทานใดซักถามและแกไขขอความใดแลว  กระผมขอมติท่ีประชุมวาจะ 
เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 / 2565  
ตามท่ีเลขานุการ นําเสนอหรือไม  โดยการยกมือข้ึนพนศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จํานวน  52  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

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

2.2 การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  2 /  2565  
ของเทศบาลตําบลปาซาง 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   
ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงราง 
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นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ี ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

   ประกอบกับนายกเทศมนตรีตําบลปาซางไดอนุมัติใหคณะกรรมการสนับสนุน 
    การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570  
    เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี  2 /  2565  ของเทศบาลตําบลปาซาง เปนไปตามแนวทางของ 
    หนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  
    2565  เรื่องซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ินเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ   

ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ ดังกลาวขางตน  ขอใหคณะกรรมการทุกทานไดพิจารณาขอมูล     
ในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565  
สําหรับในรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง   
ครั้งท่ี 2 / 2565  ขอใหเลขานุการไดชี้แจงตอท่ีประชุมดวยครับ   

 
ตามท่ี  ทานประธานฯไดชี้แจงระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปแลวนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 
- 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 / 2565 ของเทศบาลตําบลปาซางสําเร็จลุลวง 
สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนาเทศบาลตําบลปาซาง และเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน  ฝายเลขานุการไดรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในเทศบาลและ
หนวยงานภายนอก  ความตองการของประชาชนผานการประชุม คณะกรรมการ
หมูบาน แผนพัฒนาชุมชน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 
เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 2565  ขอใหทุกทานพิจารณาไปพรอมๆกัน  รายละเอียด
ปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 / 
2565  ท่ีแจกทานคณะกรรมการทุกทาน ประกอบดวยรายละเอียดโครงการ/บัญชี
โครงการพัฒนาทองถ่ิน  

แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา   
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      จํานวน 7 โครงการ 
o แผนงานการเกษตร   จํานวน 2 โครงการ 

แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น                          

ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
o แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      จํานวน  4  โครงการ 

   จึงขอนําเรียนตอทานคณะกรรมการทุกทาน เพ่ือพิจารณามีทานใดจะซักถาม หรือ 
    แกไข เพ่ิมเติม ประเด็นใด เรียนเชิญครับ 

นายดําเนิน ย่ิงนอก 
เลขานุการ 
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นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

 
โครงการท่ีเปลี่ยนแปลง จะเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของโครงการและ 

  เปาหมายและอีกสวนคือโครงการท่ีเกินศักยภาพเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําสงขอรับการ 
  สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ป 2567 มีทานใดจะซักถาม หรือแกไข 
  เพ่ิมเติมประเด็นใดอีก หรือไม 

ท่ีประชุม            -  ไมมี             
   

การประชุมในวันนี้ มีคณะกรรมการฯ มาประชุม จํานวน 17 ทาน มีสิทธิลง
มติได จํานวน 16 ทาน  เม่ือไมมีทานใดซักถามและแกไขขอความใด ขอมติท่ีประชุม
วา  จะเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 – 2570  เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 2 
/ 2565 ตามท่ีฝายเลขาฯ นําเสนอหรือไมโดยการยกมือข้ึนพนศีรษะครับ 

มติท่ีประชุม           เห็นชอบ  จํานวน 16 เสียง  ประธาน งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ในข้ันตอนตอไป ขอใหเลขานุการไดนําเสนอนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง
อนุมัติประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570 เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2 / 2565  ตอไป 

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

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืน ๆ 

3.1 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลปาซาง 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 รวมแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

ขอ  28  ให ผู บ ริห ารท องถ่ินแต ง ต้ั งคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

  1 สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
  2 ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  3 ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
  4 หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
  5 ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธาน 
  คณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
  กรรมการตาม ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก 
  อีกก็ได 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  1 กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผ นพัฒนา 
  2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

  3  รายงานผลและเสนอความ เห็ น ซ่ึ งได จากการติ ดตามและประ เมินผล  
    แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ 
    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน 
    ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
    สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

  4 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นควร 

เทศบาลตําบลปาซาง ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปาซาง ท่ี 1674/2564  ลงวันท่ี 30 
ธันวาคม  2564 และตามคําสั่งเทศบาลตําบลปาซาง ท่ี 1493/2565  ลงวันท่ี 7  
พฤศจิกายน  2565  ซ่ึงคณะกรรมการฯไดมีการประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565   ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลปาซางและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด ตอไป 

 

  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565   
ประจําปงบปร  งบประมาณ  พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลปาซาง ผลจากการนําไปจัดทํา 
    งบประมาณรายจายจริงตามยุทธศาสตร ความสําเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรท่ีนํา 
    แผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    โดยผลจากการนําไปจัดทํางบประมาณรายจายจริงนั้นประกอบดวยประเด็น 
    ยุทธศาสตร โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยเฉพาะประจําป พ.ศ. 2565 และระบุ 
    จํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการใชจายเงินสะสม และการใชจายเงิน 
    อุดหนุนฉพาะกิจ และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท และสุดทายท่ีตองมีการ  
    ดําเนินการจริง และระบุจํานวนโครงการ/จํานวนเงิน (บาท ดังแสดงราย การตาม 
    ตารางนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

โครงการในพัฒนาทองถิ่น 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.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม ดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

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 

นายดําเนิน ย่ิงนอก 
เลขานุการฯ 
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4.ยุทธศาสตรดานการวางแผน
สงเสริมการลงทุนและการ
ทองเท่ียว 

15 2,630,000.00 - - 
  

5.ยุทธศาสตรดานศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณ ีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

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

6.ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

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

7.ยุทธศาสตรดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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 ท่ีไดปรากฏในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565 เฉพาะประจําป พ.ศ. 2565 จํานวน   735  โครงการ 

(หรือทุกรายการท้ังหมด นําไปจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 144 โครงการ (หรือท้ังหมด หรือคิดเปนรอยละ 

19.59 

(2 โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีไดปรากฏในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน  144  โครงการ 

(หรือทุกรายการท้ังหมด ไดมีการดําเนินการจริง จํานวน 84 โครงการ (หรือทุก

รายการท้ังหมด หรือคิดเปนรอยละ 58.33 

(3) โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการไดหรือไมมีการดําเนินการจริง จํานวน  

60  โครงการ หรือคิดเปนรอยละ 41.66  ของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ี

ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตําบลปาซาง  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
ผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลตําบลปาซาง ในการพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการ
พัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานของเทศบาล ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวมท้ัง
ปงบประมาณ (อางอิง ตามรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : เทศบาลตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยสามารถจําแนกผลคะแนนการประเมินตาม
งานได  ดังนี้ 

1. งานดานทะเบียน    ความพึงพอใจรอยละ 98.14 
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นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

นายโชคเอก พาณิชญากิจ 
ประธาน 

2. งานดานบริการกฎหมาย   ความพึงพอใจรอยละ 98.05 

3. งานดานเทศกิจ หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย  ความพึงพอใจรอยละ 97.98 

4. งานดานสาธารณสุข    ความพึงพอใจรอยละ 98.14 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ และผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565 รวมเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ถึ งครั้งท่ี 
8/2565  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลปา
ซาง   มีขอเสนอแนะตอนายกเทศมนตรีตําบลปาซาง  ดังนี้ 

   1. จํานวนโครงการตามแผนมีโครงการจํานวนมาก ประกอบกับงบประมาณท่ี 

    มีจํากัดในการบริหารงาน  เห็นควรบรรจุโครงการท่ีมีความตองการในการแกไขปญหา 

    ของประชาชนอยางแทจริง เรียงลําดับตามความสําคัญ ความเรงดวน มีความพรอมใน 

    การดําเนินงาน รวมถึงรองรับการนําสงโครงการท่ีเกินศักยภาพเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

    งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตอไป 

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หลังจากการประเมินผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พบวา โครงการพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ี

ไดปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผล

ความสําเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตรท่ีนําแผนพัฒนาทองถ่ินยังต่ํากวาเกณฑการ

ประเมิน ควรพิจารณาจัดทําโครงการใหมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรเพ่ิม

มากข้ึน 

3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตาง ๆ ควรยึดโครงการท่ี

บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินเปนหลัก  เนื่องจากขอมูลไดมาจากความตองการของ

ประชาชน ผานการประชาคมแลว 

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

( พ.ศ.2561 – 2565   ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตําบลปาซาง

ใหกับคณะกรรมการฯทุกทานไดรับทราบ เพ่ือเปนไปตามแนวทางของระเบียบฯ ตอไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

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

ผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอความเห็นหรือไม 

 

ท่ีประชุม  - ไมมี 

กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินระดับ
ตําบล ผูเขารวมประชุมทุกทาน  ท่ีเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  หวังเปนอยาง
ยิ่งวาในการประชุมคราวตอไปจะไดรับความรวมมือจากทุกทานอีก ขอปดการประชุม
ครับ 

นายดําเนิน ย่ิงนอก 
เลขานุการฯ 
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