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(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561) 
------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความนัยขอ ๓๐ (๕) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน   
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

 บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง              
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕61–๒๕64) ขององคการบริหารสวนตําบล        
ปาซาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ครั้งที่  1/ 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 แลวทั้ ง น้ี            
นายกองคการบริหารสวนตําบลปาซาง ไดเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปาซาง  ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕61        
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง เรียบรอยแลว ในการน้ี จึงขอประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี) 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕61 
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คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ัง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน 1 คณะ มีหนาที่ กําหนดแนวทาง วิธีการ ในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และใหประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

  บัดน้ี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง              

ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง (พ.ศ.2561–2564) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 เมษายน 2561 เสร็จเรียบรอยแลว  

  ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง

ขอขอบคุณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลปาซาง พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการฯ ทุกทาน และ                

ผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนที่รวมกันในการรวบรวมขอมูล ใหความรวมมือในการดําเนินการของคณะกรรมการ

ฯ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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  สวนที ่ ๑ 
 

 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากข้ึน 

ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหาร

จัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากดั ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการดําเนินงานของ

องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  

จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สําคัญ

ประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจําเปนตองมี

การกําหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพื่อพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงช้ีความสําเร็จของ

แผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒)  ทําใหเกิดการยอมรบัแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
(๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลเุปาหมายทีป่รารถนา  
(๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน  
(๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรบัอนาคต  เพื่อใหองคการบรรลผุลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่

เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา 

ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการ

ปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

ความสําคัญของการติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรม

ภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหา

ที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลให

เกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของ

โครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการ

 บทนํา 
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ดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับ

กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช

ตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของ

โครงการตางๆ  การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถใน

การเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ 

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ 

เน่ืองจากวาเปนสิ่งทีต่องใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสงู จึงปลอยใหเปนหนาทีข่องหนวยงานระดับสูงกวาเปน

ผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามใน

ความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการ

วางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมี

ระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตาม

ประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญ

ในการทําการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด 

ในสวนของ “การประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับ

การติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ

ดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่

กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผล

เปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ

ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ

ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป 

นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสนิคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่

เก็บรวบรวม อยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เช่ือถือได 

ดังน้ันแลวการติดตามและประเมินผลจงึเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอ

หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ

ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและ

ที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังข้ึนก็ตามหรือจากการ

ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชน

ในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ

เปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก

กระบวนการวางแผน  ซึง่ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  
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จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลปาซาง  จึงตองการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖        
ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน        
จะตองดําเนินการ   
   (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

ดังน้ัน เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง  

เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปาซางประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง             

เดือนมีนาคม ๒๕๖1) ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป  และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการ
อื่นๆ  เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  
บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และ
ประมาณการรายจาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงาน
เพื่อใชประกอบการคํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ขอ ๔  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใต
หลักเกณฑ  ดังน้ี 

(๑)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจาก
โครงการที่จะใหเงินอุดหนุน 

1.ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 
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(๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
(๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให

นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และต้ังงบประมาณไวใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรอืงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หามจายจากเงินสะสมทุน
สํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
หรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses)  โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึง
พอใจของ 

ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหมั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงให
ได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ต้ังรับใหมั่นเพื่อรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิด
ประโยชนเพื่อดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่ง
เหลาน้ีจะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง     
 
 
 
 

๑  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบรหิาร 
๒  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕  เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน 
๖  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗  เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

วัตถุประสงคของการตดิตามและประเมินผล2.  
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ข้ันตอนการตดิตามและประเมินผล3.  
ขั้นตอนท่ี ๑   

แต ง ต้ั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังน้ี   

ใหผูบรหิารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  

ขั้นตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสบิวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๔ (๕)   
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คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ัง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 
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  สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ

ติดตามประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการไดพิจารณา

เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังน้ี   

๑  การประเมินผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ

ดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ในแตละยุทธศาสตร 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารในงานบรกิารขององคการบริหารสวนตําบล

ปาซางในแตละยุทธศาสตร (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กําหนดใหผูรบัผิดชอบโครงการเปนผูรบัผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรบัผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรอื คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ

ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

เครือ่งมือที่ใชในการตดิตามและประเมินผล4.  

http://www.dla.go.th/
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๑  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ  ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๓  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนํา
โครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอ
การนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงข้ึน 

๕  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการ
ทํางานของแผนงานใหมีความกระจางชัด  เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖  ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวน
แลว  ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๗  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการ
หรือไม   (ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนํา
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผล
ตางๆ)      

๘  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และ
ปญหาอุปสรรคเหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควร
จะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขาวย่ิงข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการ
แกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 

 

 

 

ประโยชนของการตดิตามและประเมินผล5.  
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๑. นายธรรม  สุขเกษม   ประธานสภา อบต.  ประธานกรรมการ 
  2. นายประจักษ จอมสวรรค  สมาชิกสภา อบต. หมูที่6   กรรมการ 
  3. นายประจวบ   วงศษา   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 14  กรรมการ 
  4. นายบุญสง  พญาใจ           ผูแทนประชาคมทองถ่ิน หมูที่ 9  กรรมการ 
  5. นายทรงศักด์ิ  ฟุงชาติชยวงค   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน หมูที่ 15  กรรมการ 
  6. นายวิชัย  สุขเกษม                ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาซางเหนือ กรรมการ 
            7. นายศิริ  บุญศิริ     ผ.อ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ต.ปาซาง กรรมการ 
  8. นายสุริยา  กรินชัย           ประธาน อสม. ตําบลปาซาง  กรรมการ 
  9. นายดวงจันทร   ดวงใจ      ประธาน อปพร.    กรรมการ 
  10. นายธีรพงษ  ศรีพรม   รองปลัด อบต.    กรรมการ 
  11. ส.อ.บรรดล  เทพสมบัติ        หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.   กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการบริหารสวนตําบลปาซาง 
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สวนท่ี 2 

2.1 การประเมินจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
วิสัยทัศน (vision) และพนัธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 วิสัยทัศน ของ อบต.ปาซาง 
"พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออีซี เปนเวทีเรียนรู

ดูแลผูสูงวัย เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิปญญาประเพณีทองถ่ินใหย่ังยืน" 

 พันธกิจ ของ อบต.ปาซาง 
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2) การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางนํ้า และทางระบายนํ้า 
3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
4) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
13) การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
14) การสงเสริมกีฬา 
15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมอืง 
18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22) การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณะสถานอื่นๆ 
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม. 
25) การผังเมือง 
26) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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28) การควบคุมอาคาร 
29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30) การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนปองกันและรักษาความปลอกภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
31) กิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คระกรรมการประกาศ

กําหนด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.ปาซางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงนํ้า 
1.การพฒันาระบบคมนาคม ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
2.การพฒันาระบบสาธารณูปโภคบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
1.การปองกันและระงบัโรคในชุมชน 
2.เสริมสรางสุขภาวะที่ดีแกประชาชน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
       1.การเสริมสรางระบบสวัสดิการและสงัคมสงเคราะห 
         2.การสนับสนุนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        3.การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        4.การปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม  
           1.การสงเสรมิการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ 
        2.การสงเสรมิกิจกรรมดานศาสนา ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

           ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ  
           1.การพฒันาศักยภาพในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         1.การปองกัน ดูแลและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
        2.พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว สวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
        1.การพฒันาศักยภาพบุคลากรและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
         2.การพฒันาเครื่องมอื เทคโนโลยีและสิง่แวดลอมเพื่อรองรบัการบริการ 
        3.การเสริมสรางระบอบประชาธิปไตย 
         4.การสนับสนุนภารกจิหนวยงานภาครัฐ 
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2.2  การประเมินศักยภาพของทองถ่ิน 

1. วิเคราะหดานการบริหารราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน มีการบริหารงานภายในองคกร  เปน 3 สวน คือ สภา

องคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารทองถ่ิน  และพนักงานสวนตําบล  โดยเฉพาะพนักงานสวนตําบลมีการ
แบงงานออกเปน 4 สวน  คือ สํานักปลัดงานปลัด อบต., กองคลัง, กองชาง  และกองการศึกษา โดยขอบเขต
ความรับผิดชอบงานในหนาที่คอนขางหลากหลายซึ่งสามารถใหบริการแกประชาชนไดในระดับหน่ึง              
ไดประกาศใชเปนโครงสรางอํานาจหนาที่เพื่อเปนหลักในการบริหารงาน   และไดประกาศคุณธรรมจริยธรรม 
 2. วิเคราะหขอกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ  
  องคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน ยึดหลักการบริหารตามกฎหมายจัดต้ัง ระเบียบ 
ขอบังคับ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเปนหลัก 

 3. วิเคราะหบุคลากร 
  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลปาซาง มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นจํานวน 55  คน  
ซึ่งมีระดับการศึกษาต้ังแต มัธยมศึกษาตอนปลาย  ถึงปริญญาโท  ซึ่งบุคคลเหลาน้ีมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานในแตดานที่ไดรับมอบหมาย 

4. วิเคราะหงบประมาณ 
การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เปนลักษณะจําแนกตาม

แผนงาน ตามภารกิจ  อํานาจหนาที่ที่ตองทําตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชนและ
สามารถบริหารงบประมาณอยางประหยัด  และเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณที่
ไดรับจัดสรรมีอยูอยางจํากัด 

5. วิเคราะหการประสานงานสวนราชการ  
องคกรซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอเวียงเชียงรุง  และการประสานงานกับ

หนวยงานอื่นที่จากกระทรวงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายในอําเภอและจังหวัด  เพื่อตอบสนองการ
ดําเนินการจากสวนกลาง  และสวนภูมิภาคโดยใหการสนับสนุนดานขอมูลตลอดจนงบประมาณบางสวน  และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

6. ระบบขอมูล (Data System) 
มีการจัดเก็บขอมูลตามความจําเปน  และมีการนําระบบสารสนเทศเขามาใชงานการ

วิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจบุันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวย
เทคนิค SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และอุปสรรค)  ขององคการบริหารสวนตําบลดงมหาวัน  
ดังน้ี 
           จุดแข็ง 
  -    นโยบายผูบรหิารมีความชัดเจน 

-    มีหนองนํ้าในพื้นที่หลายแหง 
-    สภาพพื้นที่เปนพื้นทีท่ําการเกษตรเปนหลัก 
-    มีกลุมองคกรในชุมชนที่สามารถพฒันาเปนวิสาหกจิได 
-    ประชาชนสวนใหญมีไฟฟา-ประปาหมูบานใชมากกวารอยละ 90 
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-    มีประชากรหลากหลายวัฒนธรรม มีภูมิปญญาทองถ่ินทีเ่ปนเอกลกัษณของชุมชน เชน

ประเพณีบญุบั้งไฟ 
 

จุดออน 
-    เปนองคกรขนาดเล็กและมทีรัพยากรบุคคลนอย 
-   งบประมาณไมเพียงพอสําหรับการพฒันา 
-   ขาดแหลงการสรางงานในพื้นที ่
-   ขาดแคลนแหลงนํ้าในการอุปโภค – บริโภค / ทําการเกษตรหรอืมีไมเพียงพอ 
-   ปญหาหน้ีสินและความยากจนของประชาชน  
-   ประชาชนใหความสําคัญกบัการจางแรงงานมากกวาการพัฒนาทักษะดานอาชีพ 
-   ขาดการบริหารจัดการแหลงนํ้าที่มีอยูใหไดรับการพฒันา 
-   ขาดแหลงเรียนรูของชุมชน 
-   มีการแพรระบาดของยาเสพติด 

โอกาส 
  -   มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่จํานวน 2 แหง เพื่อเปนการดูแลรักษาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่อยางใกลชิด 
  -   มีหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่ทัง้วัฒนธรรมภาคเหนือ และวัฒนธรรมอสีาน 
  -   มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ 3 แหง 

อุปสรรค 
  -   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวของมีการจํากัดดานการต้ังงบประมาณ  
  -   โครงสรางของระบบการบริหารงานของราชการทําใหเกดิความลาชาในการบรหิารจัดการ 
  -  ปญหาภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
2.3 การประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน 

1. เกณฑสัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievemant) 
เปนการประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํา

นโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร 2 สวน คือ ผล
ในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานจะตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําป
สัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ 2 
ประการ คือ 
        1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับ      
เปาหมายเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคกร ในสายตา
ของสมาชิกขององคกรและและประชาชนผูรับบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
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(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณา

ระดับการบรรลเุปาหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการ
ตอหนวยเวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหน้ีที่ไมกอใหเกิด
ผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรขององคกร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 

2. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา 
ประกอบดวยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เปนตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนทีม่ีตอหนวยงานซึง่เกี่ยวของ 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหนวย 

งานซึ่งพจิารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

• ผลผลิต 

• ผลลัพธ 

- ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุมเปาหมาย 

• ระดับความพงึพอใจ 

• การยอมรบั/คัดคาน 

- สัดสวนของประชากร
กลุมเปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะทอนกลับ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

สวนที่ 3 

 

 

3.1  การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
การประเมินผลในเชิงปริมาณ คือการใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : 

ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดใน
การติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน:องคการบริหารสวนตําบลปาซาง 

ประเด็นการประเมิน 
ม ี

การดําเนินงาน 

ไมม ี

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพจิารณา 

       รางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   

7.    มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจดัทําฐานขอมูล   

8.    มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน   

9.    มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 

       การพฒันาทองถ่ิน 

  

ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
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10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลอง 

       กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลอง 

       กับยุทธศาสตรจงัหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน   

13.  มีการกําหนดเปาหมายการพฒันาทองถ่ิน   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของจงัหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําชี้แจง :  แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตร 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการรายงาน

ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือน เมษายน และครั้งที่ 2  เดือนตุลาคม 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน..องคการบรหิารสวนตําบลปาซาง..อําเภอเวียงเชียงรุง..จังหวัดเชียงราย.. 

2.  รายงานผลการดําเนินงานคร้ังท่ี ๑   

 (√)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (√)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 ( )  ไตรมาสที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)  ( )  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
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ประกาศ อบต.ปาซาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 
******************************************* 

                       ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ
ดาํเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยดวย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป 
                     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อบต.ปาซาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการ อบต.ปาซาง ดังน้ี 
ก. วิสัยทัศน ของ อบต.ปาซาง  
    "พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและองคความรูแกประชาชนใหพรอมรองรับเออีซี เปนเวทีเรียนรูดูแลผูสูงวัย เยาวชนรุนใหมใสใจสืบสานภูมิ
ปญญาประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ปาซาง  
    -นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
    -นโยบายการพัฒนาดานการบรรเทาสาธารณภัย  
    -นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
    -นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข  
    -นโยบายการพัฒนาดานคน สังคม และการศึกษา  
    -นโยบายการพัฒนาดานการปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
    -นโยบายการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
    -นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.ปาซางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        3. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานการศึกษา 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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        9. แผนงานการเกษตร 
        10. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        4. แผนงานการศึกษา 
        5. แผนงานสาธารณสุข 
        6. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        7. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        9. แผนงานการเกษตร 
        10. แผนงานงบกลาง 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
        2. แผนงานสาธารณสุข 
        3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห 
        5. แผนงานงบกลาง 
 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        2. แผนงานการศึกษา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        1. แผนงานการเกษตร 
    ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมืองและการบริหาร 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
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ง. การวางแผน 
                        อบต.ปาซาง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาและแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนา 3 ป ตอไป อบต.ปาซาง ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2559  โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-
2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 253 288,938,500.00 240 270,132,500.00 240 266,062,500.00 240 263,712,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 15 1,480,000.00 15 1,450,000.00 15 1,270,000.00 15 1,630,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 42 10,308,200.00 88 10,278,200.00 88 9,908,200.00 88 9,878,200.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วฒันธรรม 123 16,170,092.00 126 19,140,092.00 127 17,820,092.00 127 16,920,092.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเทีย่ว 25 1,745,000.00 25 1,745,000.00 25 1,745,000.00 25 1,745,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 22 1,400,000.00 22 1,150,000.00 22 1,110,000.00 22 1,110,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 32 10,575,600.00 32 11,305,600.00 32 10,805,600.00 32 10,805,600.00 

รวม 512 330,617,392.00 548 315,201,392.00 549 308,721,392.00 549 305,801,392.00 
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 จ. การจัดทํางบประมาณ 
                   ผูบริหารอบต.ปาซาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 116 โครงการ งบประมาณ 
52,768,455 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 36 7,956,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 7 404,100.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 14 18,604,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 35 6,260,401.60 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 4 130,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7 200,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 13 19,213,353.00 

รวม 116 52,768,454.60 
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                  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.ปาซาง มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 

งบประมาณ 
จาํนวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 
13 หมูที่ 1 

 198,900.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

456 เมตร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 5 
หมูที่ 1 

เงินสะสม 130,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

73 เมตร 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 4 
หมูที่ 2เริ่มตนบานเลขที่ 131-81 
ยาว 185 เมตร 

 198,900.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย 5 
ถึงสํานักสงฆ หมูที่ 4 

 198,900.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาสู
พื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 5 

เงินสะสม 176,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 
7 ซอย ซอย 1 ,11,กลางหมูบาน 
5,6,9 ซอยบานนายบุญยืน หมูที่ 6 

 213,400.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 7 สาย 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการถนนหินคลุกเขาสูพื้นที่ทาง
การเกษตร หมูที่ 6 

เงินสะสม 220,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1สาย 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน  218,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม จํานวน 9 สาย 
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โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

9 ซอย หมูที่ 7 ที่มีมาตรฐาน 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขา
พื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 7 

เงินสะสม 170,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 
10 

 231,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 2 สาย 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 
3 ซอย หมูที่ 11 

 253,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 3 สาย 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการลงหินคลุกเขาพื้นที่ทาง
การเกษตร หมูที่ 15 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนมีถนนในการคมนาคม
ที่มีมาตรฐาน 

จํานวน 1 สาย 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หมูที่ 16 

 280,000.00 เพื่อใชจัดกิจกรรมในหมูบาน จํานวน 1หลัง 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการบํารุงรักษาที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 

 200,000.00 เพื่อซอมแซมถนน,สะพาน,รางระบาย
นํ้า,ฝาย,ทอเหล่ียมใหสามารถกลับมาใช
งานไดตามปกติ 

จํานวน 16 หมูบาน 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการติดตั้งไฟก่ิงโซลาเซล 
ภายในพื้นที่ตําบลปาซาง 

 498,900.00 เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอชีวิต จํานวน 16 หมูบาน 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตัวยู
ในหมูบาน หมูที่ 5 

 200,000.00 เพื่อปองกันนํ้าทวมบานประชาชน จํานวน 1 สาย 
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บริการสาธารณะ 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 เพื่อประชาชนมีนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน 1 จุด 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางรางสงนํ้าตัววีหวย
ทรายขาว หมูที่ 8 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนมีแหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตรอยางเพียงพอ 

จํานวน 1 สาย 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการเจาะบอบาดาลที่
หอประชุม หมูที่ 9 

 238,000.00 เพื่อประชาชนมีนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน 1 จุด 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางฝาปดรางระบาย
นํ้าถนนสายกลาง หมูที่ 12 

 200,000.00 เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอชีวิต จํานวน 1 สาย 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางทอเหล่ียม 4 
ชองทางลําหวยแมเผ่ือ หมูที่ 13 

 420,000.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไมมีปญหานํ้า
ทวมขัง 

จํานวน 1 จุด 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตัวยู
พรอมฝาปด หนาบาน น.ส.สมยง 
เมืองช่ืน หมูที่ 14 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไมมีปญหานํ้า
ทวมขัง 

จํานวน 1 สาย 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 3  238,000.00 เพื่อประชาชนมีนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน 1 จุด 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง
ภายในหมูบาน หมูที่ 1 

เงินสะสม 56,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 1 



 
25 

 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 2 

เงินสะสม 203,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 2 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 3 

เงินสะสม 220,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ปริมาณงาน:ถนนทุกสายภายใน
หมูบานหมูที่ 3 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 4 

เงินสะสม 158,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 4 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 5 

เงินสะสม 319,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 5 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 8 

เงินสะสม 189,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 8 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 9 

เงินสะสม 164,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 9 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 11 

เงินสะสม 180,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 11 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุก
ภายในหมูบาน หมูที่ 12 

เงินสะสม 158,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 12 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนน หินคลุก เงินสะสม 164,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 12 
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โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

ภายในหมูบาน หมูที่ 13 อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง
ภายในหมูบาน หมูที่ 14 

เงินสะสม 132,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 14 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง
ภายในหมูบาน หมูที่ 15 

เงินสะสม 167,000.00 เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนใน
การสัญจรไปมา 

ถนนทุกสายภายในหมูบานหมูที่ 15 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

โครงการกอสรางทอเหล่ียมจํานวน 
2 จุด หมูที่ 16 

เงินสะสม 163,000.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไมมีปญหานํ้า
ทวมขัง 

จํานวน 2 จุด -ทุงปาเติม -หวยปา
ควาย 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

จัดซ้ือทรายอะเบส  50,000.00 สนับสนุนการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขในการปองกันโรค 

ทุกหมูบานในเขต ตําบล (16หมูบาน) 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  160,000.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ อสม. จํานวน 16 ศูนย 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการพนหมอกควัน  50,000.00 เพื่อปองกันโรคระบาดในพื้นที่ อบต. 
และจัดซ้ือวัสดุในการพนหมอกควัน 

ทุกหมูบานในเขต ตําบล (16หมูบาน) 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบาน
ตาํบลปาซาง 

 64,100.00 เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา ประชาชนตําบลปาซาง 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล 

 30,000.00 1.เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬาสีศพด.ต.ปา
ซาง 2.เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬาสี 
โรงเรียนอนุบาล อบต.ปาซาง 

1 ครั้ง 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

จัดงานวันผูพิการแหงชาติ  20,000.00 เพื่อสงเสริมวันผูพิการแหงชาติ 1 ครั้ง/ป 
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43. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า  30,000.00 เพื่อตรวจหาสารปนเปอนที่มากับนํ้า 1 ครั้ง/ป 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สงเคราะหผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูติด
เช้ือและผูดอยโอกาสทางสังคม 

 17,589,600.00 1.เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก ผูสูงอายุ 
2.เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก ผูพิการ 
3.เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก ผูติดเช้ือ 
4.เพื่อสงเคราะหเบี้ยยังชีพแก 
ผูดอยโอกาสทางสังคม 

1.ผูสูงอายุ 2.ผูพิการ 3.ผูติดเช้ือ 4.
ผูดอยโอกาสฯ 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบล 

 200,000.00 เพื่อใหประชาชนในเขตตําบลไดรับการ
ดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง 

1 ครั้ง/ป 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. 
(อุดหนุนอําเภอ) 

 5,000.00 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน อปพร.
ประจําป 

1 โครงการ 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมการตั้งครรภโดยไม
พรอม 

 15,000.00 เพื่ออบรมใหความรูในการตั้งครรภกอน
วัยอันควร 

จํานวน ๑๖๐ คน 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการชวยเหลือประชาชนที่
ประสบเหตุภัยพิบัติตาง ๆ 

 100,000.00 ชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากภัย
ธรรมชาติ 

จํานวน 16 หมูบาน 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สนับสนุนสงเสริมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง หมูที่ 10 

 10,000.00 เพื่อสนองพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จํานวน ๓๐ ครัวเรือน 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 200,000.00 เพื่อใชในการดูแลปองกันเม่ือเกิดสา
ธารณภัยในพื้นที่ 

ปละ 2 ครั้ง 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสงเสริมคนดีศรีทองถิ่น
ตาํบลปาซาง (อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลปาซาง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล/องคกรที่ทําประโยชนตอทองถิ่น
จํานวน 5 ดาน 

จํานวน 5 คน 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล  85,000.00 เพื่อใหชุมชนเขมแข็งตามแนวทาง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ชุมชนมีเขมแข็งตามแนวทางกองทุน
สวัสดิการชุมชน 
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53. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดจังหวัดเชียงราย (อุดหนุน) 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.) 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอา ชนะยาเสพติดอําเภอเวียงเชียง
รุง (อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.
เวียงเชียงรุง) 

 30,000.00 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ
เวียงเชียงรุงในการแกไขปญหายาเสพ
ติด 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

เพื่อสรางอาชีพแกผูผานการบําบัด
ยาเสพติด 

 15,000.00 เพื่อสรางอาชีพแกผูผานการบําบัดยา
เสพติด 

ผูผายการบําบัดยาเสพติด 50 คน 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการสงเสริมความรูในการ
บริหารจัดการกิจการประปา 

 15,000.00 เพื่อใหผูนําชุมชนมีความรูในดานการ
บริหารการจัดการระบบประปา 

จํานวน ๕๐ คน 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ(ทางลาด) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดเขาถึง
สวัสดิการส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สิทธิประโยชนตาง ๆ 

จัดทาํทางลาดหรือหองนํ้าสําหรับให
คนพิการ 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให
รวมสมัยและเขากับบริบทของโรงเรียน 

จํานวน 1 โครงการ 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ครงการจัดเครื่องราชสักการะถวาย
เน่ืองในวันครบรอบวันสวรรคตและ
วันพระราชสมภพของสมเด็จยาฯ 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุง) 

 5,000.00 เพื่อสนับสนุนงานถวายเครื่องสักการะ
เน่ืองในวันครบรอบวันสวรรคตของ
สมเด็จยาและวันพระราชสมภพ 

1 ครั้ง/ป 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ

โครงการจัดงานพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด

 40,000.00 เพื่อสนับสนุนงานพอขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาด 

1 ครั้ง/ป 
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ศาสนา วัฒนธรรม เชียงราย (อุดหนุนที่ทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุง 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลาเน่ืองในวันปยะ
มหาราช(อุดหนุนที่ทําการปกครอง 
อ.เวียงเชียงรุง) 

 5,000.00 เพื่อสนับสนุนการจัดงานถวายเครื่อง
สักการะในวันปยะมหาราช 

1 ครั้ง/ป 

62. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียง
เชียงรุง) 

 10,000.00 เพื่อสนับสนุนงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 

1 ครั้ง/ป 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานสรงนํ้าพอขุนเม็ง
รายมหาราชและกิจกรรมวัน
สงกรานตอําเภอเชียงรุง (อุดหนุนที่
ทําการปกครอง อ.เวียงเชียงรุง) 

 5,000.00 เพื่อสนับสนุนประเพณีสรงนํ้าพอขุนเม็ง
รายมหาราช 

1 ครั้ง/ป 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเปดบานวิชาการกลุม
โรงเรียนปาซาง (อุดหนุน) 

 50,000.00 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง
ความรูความสามารถดานตาง ๆ 

1 ครั้ง/ป 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 
(อุดหนุน) โรงเรียนบานหวยหมาก
เอียก 

 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
หลักธรรมของศาสนา 

1 ครั้ง/ป 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
(อุดหนุน)โรงเรียนบานหวยหมาก
เอียก 

 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนและชุมชนมีความรูความ
เขาใจในระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง/ป 

67. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ

โครงการตนแบบวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (อุดหนุน)

 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนสามารถปฎิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง/ป 
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ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนบานปาซาง 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (อุดหนุน)
โรงเรียนบานหวยหางปา 

 30,000.00 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคาของ
เด็กดีมีคุณธรรม 

1 ครั้ง/ป 

69. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)โรงเรียนบาน
หวยขี้เหล็ก 

 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนนําหลักธรรมมาใชเปน
แนวปฏิบัติ 

1 ครั้ง/ป 

70. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (อุดหนุน)โรงเรียนบานปา
ซางเหนือ 

 30,000.00 เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย 

1 ครั้ง/ป 

71. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสงเสริมความสามารถ
สุนทรียภาพดานดนตรีใหแกผูเรียน 
(อุดหนุน)โรงเรียนบานปาซางเหนือ 

 30,000.00 เพื่อพัฒนาทักษะสุนทรียภาพทางดาน
ดนตร ี

1 ครั้ง/ป 

72. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 21,000.00 เพื่อเสริมสรางพื้นฐานภูมิคุมกันยาเสพ
ติดในเด็กปฐมวัย 

จํานวน 1 กิจกรรม 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู  50,000.00 เพื่อใหเด็กมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย 

จํานวน 1 โครงการ 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอุยสอนหลาน  9,000.00 เพื่อใหผูสูงอายุไดถายทอดภูมิปญญา
ดานตาง ๆ แกเด็กและเยาวชน 

จํานวน 1 กิจกรรม 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสรงนํ้าพระธาตุดอยกู  40,000.00 เพื่อสักการะครูทั้ง 5 องค ๑ ครั้ง 
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76. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุและสามเณร 

 20,000.00 เพื่อใหเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
สานตอพระพุทธศาสนาใหยืนยาว 

๑ ครั้ง 

77. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตาํบลปาซาง 

 2,056,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกเด็ก 
นักเรียนของโรงเรียนในเขตตําบล ปา
ซางใหไดรับการสนับสนุนอาหาร
กลางวันอยางทั่วถึง 

5 แหง 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลปาซาง 

 984,926.80 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในเขตตําบลปา
ซางใหไดรับการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม)อยางทั่วถึง 

(5 แหง) 

79. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล อบต.ปาซาง 

 1,089,800.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

ศพด.100คน ร.ร.อนุบาล 200 คน 

80. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ปา
ซาง 

 486,714.80 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกเด็ก
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบล
ปาซางใหไดรับการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม )อยางทั่วถึง 

ศพด.100 คน ร.ร.อนุบาล 200 คน 

81. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการการจัดการการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 486,760.00 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความพรอมที่จะ
ไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จํานวน 1 โครงการ 

82. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
โรงเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียน 

 200,000.00 เพื่อใหหองเรียนมีสภาพแข็งแรง ม่ันคง
พอเพียงและเอ้ือการจัดการเรียนการ
สอน 

จํานวน 1 โครงการ 

83. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด  100,000.00 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด จํานวน 1 โครงการ 
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สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โรงเรียน โรงเรียน ใหมีความพรอมในทุกๆดาน 

84. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 139,400.00 เพื่อใหผูเรียนมีความรูและคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 1 โครงการ 

85. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน  16,800.00 เพื่อนักเรียนสามารถใชอินเตอรเน็ตใน
การศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร ได 

จํานวน 1 โครงการ 

86. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น 

 100,000.00 เพื่อใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการ
ตามวิธีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไดอยางถูกตอง 

จํานวน 1 โครงการ 

87. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมวันสําคัญตางๆ
และวันสําคัญทางการศกึษา 

 20,000.00 เพื่อใหเด็กไดเรียนรูถึงความสําคัญและ
สืบสานวันสําคัญทางการศึกษา 

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

88. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายในพระราชพิธีถวาย
ดอกไมจันทนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

 50,000.00 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความสามัคคีของ
ประชาชน 

อุดหนุนอําเภอเวียง เชียงรุง จํานวน 
1 ครั้ง 

89. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 5,000.00 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความสามัคคีของ
ประชาชน 

อุดหนุนอําเภอเวียง เชียงรุง จํานวน 
1 ครั้ง 

90. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายในพิธีวันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

 5,000.00 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหา
กรุณาธิคุณและความสามัคคีของ
ประชาชน 

อุดหนุนอําเภอเวียง เชียงรุง จํานวน 
1 ครั้ง 
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91. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายโครงการจัดงานวันชาติ
ไทย 

 5,000.00 -วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช -เปนวันชาติไทย -เปนวัน
พอแหงชาติ 

อุดหนุนอําเภอเวียง เชียงรุง จํานวน 
1 ครั้ง 

92. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเกษตรผสมผสานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบาน
หวยขี้เหล็ก) 

 30,000.00 เพื่อแกปญหาเรื่องเกษตรกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันเพื่อความม่ันคงยั่งยืน 

จํานวน 1 โครงการ 

93. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

โครงการสงเสริมศักยภาพการตลาด
และการบริหารกลุมโอทอปและ
วิสาหกิจชุมชน 

 10,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมอาชีพในชุมชน โอทอป 3 ดาว 

94. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

โครงการผลิตพันธุถั่วเหลืองชุมชน
ตาํบลปาซาง 

 10,000.00 เพื่อเกษตรกรมีความรูในดานถั่งเหลือง กลุมผลิตพันธุถั่วเหลือง 

95. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

โครงการเสริมสรางอาชีพประมง
ตาํบลปาซาง 

 100,000.00 เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในดานประมง กลุมเกษตรกรมีความรูในดานประมง 

96. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร และ
การทองเที่ยว 

โครงการพัฒนาฝมือกลุมอาชีพ
ผูสูงอายุทอตุงลานนา 

 10,000.00 เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพทอตุงลานนา จํานวน 1 โครงการ 

97. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการจัดทําแนวกันไฟเพื่อแกไข
ปญหาไฟปา 

 40,000.00 เพื่อปองกันพื้นที่ปลูกปาตนนํ้า/ปา
ชุมชนจากปญหาไฟปา 

จํานวน ๕๐ กม. (16 หมูบาน) 

98. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 

 10,000.00 เพื่อจัดหากลาไมเพื่อแจกจายใหปลูก
เพิ่มปาใหมีมากขึ้น 

1,000 ตน 
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99. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

อบรมใหความรูในการอนุรักษและ
การจัดการนํ้าเสียและรณรงคการใช
นํ้าอยางประหยัด 

 10,000.00 เพื่อใหความรูในเรื่องการอนุรักษและ
การจัดการนํ้าเสียและรณรงคการใชนํ้า
อยางประหยัดแประชาชนในพื้นที่ 

จํานวน ๑๖๐ คน 

100. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการกําจัดวัชพืชแหลงนํ้าใน
ตาํบลปาซาง 

 30,000.00 เปนแหลงนํ้าที่สะอาดและปองกันนํ้า
ทวม 

แหลงนํ้าที่มีวัชพืช 

101. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
บริหารจัดการขยะใหเปนศูนย 

 40,000.00 เพื่ออบรมใหความรูเรื่องขยะในการ
จัดการขยะประเภทตาง ๆ 

จํานวน ๑๖๐ คน 

102. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการสรางสวนปาดอยคดชาง 
หมูที่ 7 

 20,000.00 เพื่อใหมีปาไมที่อุดมสมบูรณ สวนปา 1 จุด 

103. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 50,000.00 เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 
และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ 

ในเขตพื้นที่ตําบลปาซาง 

104. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

ปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

 100,000.00 เพื่อใหมีฐานขอมูลครบถวนเปนธรรม
และนาเช่ือถือ 

อบต.มีฐานขอมูลที่ครบถวนเปน
ปจจุบัน 

105. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับบุคลากรทองถิ่น 

 15,000.00 เพื่ออบรมคุณธรรมแกบุคคลากรใน
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานดาน
จริยธรรมเชน คณะผูบริหาร ส.อบต. 
พนง. ลูกจางและผูนําชุมชนสมาชิกกลุม
ตาง ๆ 

75 คน 

106. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

คาใชจายบริหารจัดการ อบต.  15,248,723.00 เพื่อจายเปนคาตอบแทนตางๆ 
เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง 

จํานวน 1 กิจกรรม 
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คาตอบแทน คาสาธารณูปโภค คาจาง
เหมาบริการ รายจายการรับรองและพิธี
การ คาเงินคืนคาปรับ ฯลฯ 

107. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมาย อปท.และการปองกันการ
ทุจริตคอรัปช่ัน 

 30,000.00 เพื่ออบรมใหความรูกฎหมายทองถิ่นแก 
สมาชิก ผูนําชุมชน ขาราชการ 
พนักงานจาง ตลอดจนบคุคลทั่วไปได
ทราบถึงกฎหมายตาง ๆ 

1 ครั้ง/ป 

108. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน 

 353,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการเขารับการ
อบรมของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายของ อบต. ปาซาง อาทิ 
คาเดินทาง คาเบี้ยเล้ียง คาลงทะเบียน 

75คน 

109. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่อันเปน
ประโยชนตอ อบต.ปาซาง 

 841,630.00 คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ อาทิ 
กรรมการตรวจงานจาง กรรมการเปด
ซอง กรรมการเลือกตั้งประจําอบต.ฯลฯ 

75 คน 

110. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการกิจกรรม 5 ส.  20,000.00 เพื่อปรับสภาพแวดลอมใหนาอยูกับ
พนักงาน อบต. 

จํานวน 1 โครงการ 

111. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑพรอมซอมแซม
วัสดุครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน 

 1,963,000.00 เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑและซอมแซม
วัสดุครุภัณฑเพื่อใชในสํานักงาน 

จํานวน ๕ ครั้ง/ป 

112. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลปาซาง 

 30,000.00 จัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวของใน
การจัดทําแผนของ อบต.ปาซาง 

1 โครงการ 

113. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

สนับสนุนการเลือกตั้ง  377,000.00 เพื่อจัดทําปายประชาสัมพันธสําหรับ
การเลือกตั้ง 

1 กิจกรรม 

114. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง 

 20,000.00 เพื่อใหคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดรู
หนาที่ในการเปนคณะกรรมการ
โครงการตาง ๆ 

จํานวน 1 โครงการ 
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115. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการกอสรางโรงจอดรถภายใน 
อบต.ปาซาง 

 175,000.00 เพื่อให อบต.มีที่จอดรถเพิ่มมากขึ้นและ
เปนระเบียบเรียบรอย 

จํานวน 1 โครงการ 

116. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

โครงการสรางเสรมิประสิทธิภาพ
สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวม
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของหนวย
บริหารราชการสวนทองถิ่น 

 40,000.00 เพื่อเปนศูนยกลางขาวการจัดซ้ือจัดจาง 1 ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 

การใชจายงบประมาณ 
                    อบต.ปาซาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 48 โครงการ จํานวนเงิน 27,068,056 
บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 34 โครงการ จํานวนเงิน 13,671,256 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 29 5,860,000.00 18 3,439,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 2 60,000.00 1 30,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2 17,789,600.00 2 8,919,200.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 14 3,218,425.74 12 1,142,425.74 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 1 140,030.00 1 140,030.00 

รวม 48 27,068,055.74 34 13,671,255.74 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ  อบต.ปาซาง ที่มีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คูสัญญา 
วันที่เซน็
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 5 หมูที่ 1 เงินสะสม 130,000.00 129,200.00 09/2561 19/12/2560 60 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาสูพื้นที่ทางการเกษตร 
หมูที่ 5 

เงินสะสม 176,000.00 175,200.00 11/2561 20/12/2560 60 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการถนนหินคลุกเขาสูพื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 6 เงินสะสม 220,000.00 218,800.00 19/2561 21/12/2560 60 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางถนนหินคลุกเขาพื้นที่ทางการเกษตร เงินสะสม 170,000.00 169,200.00 108/2561 18/12/2560 60 
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โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

หมูที่ 7 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10  231,000.00 230,000.00 32/2561 29/03/2561 60 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน คสล. จํานวน 3 ซอย หมูที่ 11  253,000.00 248,000.00 33/2561 30/03/2561 60 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการลงหินคลุกเขาพื้นที่ทางการเกษตร หมูที่ 15  200,000.00 199,200.00 25/2561 01/02/2561 60 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูที่ 16  280,000.00 275,000.00 31/2561 28/03/2561 60 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตัวยูในหมูบาน หมูที่ 5  200,000.00 199,000.00 20/2561 19/02/2561 60 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 6 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 277,000.00 29/2561 27/03/2561 60 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางรางสงนํ้าตัววีหวยทรายขาว หมูที่ 8  200,000.00 199,000.00 30/2561 28/03/2561 60 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ

โครงการเจาะบอบาดาลที่หอประชุม หมูที่ 9  238,000.00 231,000.00 23/2561 27/01/2561 60 
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สาธารณะ 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางฝาปดรางระบายนํ้าถนนสายกลาง หมู
ที่ 12 

 200,000.00 199,000.00 24/2561 23/01/2561 60 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางทอเหล่ียม 4 ชองทางลําหวยแมเผ่ือ 
หมูที่ 13 

 420,000.00 418,800.00 26/2561 05/02/2561 60 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าตัวยูพรอมฝาปด หนา
บาน น.ส.สมยง เมืองช่ืน หมูที่ 14 

 200,000.00 199,000.00 21/2561 19/01/2561 60 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการเจาะบอบาดาล หมูที่ 3  238,000.00 231,000.00 22/2561 22/01/2561 60 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 1 เงินสะสม 56,000.00 55,400.00 10/2561 19/12/2560 60 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 2 เงินสะสม 203,000.00 201,800.00 03/2561 15/12/2560 60 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 3 เงินสะสม 220,000.00 218,800.00 02/2561 15/12/2560 60 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 4 เงินสะสม 158,000.00 157,200.00 13/2561 20/12/2560 60 
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21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 5 เงินสะสม 319,000.00 317,800.00 18/2561 21/12/2560 60 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 8 เงินสะสม 189,000.00 188,200.00 07/2561 18/12/2560 60 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 9 เงินสะสม 164,000.00 163,200.00 06/2561 18/12/2560 60 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 11 เงินสะสม 180,000.00 179,200.00 12/2561 20/12/2560 60 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 12 เงินสะสม 158,000.00 157,200.00 16/2561 21/12/2560 60 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนน หินคลุกภายในหมูบาน หมูที่ 13 เงินสะสม 164,000.00 163,200.00 15/2561 20/12/2560 60 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 14 เงินสะสม 132,000.00 131,200.00 05/2561 18/12/2560 60 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ 15 เงินสะสม 167,000.00 166,200.00 14/2561 20/12/2560 60 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน โครงการกอสรางทอเหล่ียมจํานวน 2 จุด หมูที่ 16 เงินสะสม 163,000.00 162,200.00 04/2561 15/12/2560 60 
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โครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบานตําบลปาซาง  64,100.00 30,000.00 75/2561 23/03/2561 30 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

แขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล  30,000.00 30,000.00 51/2561 22/01/2561 30 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สงเคราะหผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูติดเช้ือและผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

 17,589,600.00 17,589,600.00 000 02/10/2560 365 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล  200,000.00 200,000.00 000 01/02/2561 28 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

ครงการจัดเครื่องราชสักการะถวายเน่ืองในวันครบรอบ
วันสวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จยาฯ 
(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียงเชียงรุง) 

 5,000.00 5,000.00 0 20/10/2560 1 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพอขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
จังหวัดเชียงราย (อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียงเชียง
รุง 

 40,000.00 40,000.00 0 16/01/2561 1 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเน่ืองใน
วันปยะมหาราช(อุดหนุนที่ทําการปกครอง อ.เวียงเชียง
รุง) 

 5,000.00 5,000.00 0 11/10/2560 1 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการเปดบานวิชาการกลุมโรงเรียนปาซาง (อุดหนุน)  50,000.00 50,000.00 0 17/01/2561 1 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม (อุดหนุน) โรงเรียน
บานหวยหมากเอียก 

 30,000.00 30,000.00 0 17/01/2561 1 
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39. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการคายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (อุดหนุน)
โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก 

 30,000.00 30,000.00 0 29/03/2561 1 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและสามเณร  20,000.00 20,000.00 87/2561 29/03/2561 12 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลปาซาง  2,056,000.00 2,056,000.00 000 02/10/2560 365 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม(นม)โรงเรยีนในเขตพื้นที่ตําบลปาซาง  984,926.80 433,541.82 01/2561 01/11/2560 182 

43. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
อบต.ปาซาง 

 1,089,800.00 276,600.00 1/2561 02/10/2560 182 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล อบต.ปาซาง 

 486,714.80 212,283.92 01/2561 01/11/2560 182 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายในพระราชพิธีถวายดอกไมจันทนพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 50,000.00 50,000.00 0 12/10/2560 1 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

คาใชจายวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 5,000.00 5,000.00 0 10/10/2560 1 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน คาใชจายโครงการจัดงานวันชาติไทย  5,000.00 5,000.00 0 04/12/2560 1 
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สงเสริมการศึกษาและ
ศาสนา วัฒนธรรม 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองและการบริหาร 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑพรอมซอมแซมวัสดุครุภัณฑเพื่อใช
ในสํานักงาน 

 1,963,000.00 140,030.00 62/2561 05/02/2561 60 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ 253.0 288.94 36.0 7.96 29.0 5.86 18.0 3.44 18.0 3.44 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 15.0 1.48 7.0 0.40 2.0 0.06 1.0 0.03 1.0 0.03 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 42.0 10.31 14.0 18.60 2.0 17.79 2.0 8.92 1.0 0.20 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 123.0 16.17 35.0 6.26 14.0 3.22 12.0 1.14 12.0 1.14 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว 25.0 1.74 4.0 0.13 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 22.0 1.40 7.0 0.20 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 32.0 10.58 13.0 19.21 1.0 0.14 1.0 0.14 1.0 0.14 

รวมทั้งส้ิน 512.00 330.62 116.00 52.76 48.00 27.07 34.00 13.67 33.00 4.95 
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