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คํานํา 

 
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง   
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

 

ดังนั้น   เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบล ปงยางคก   จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ปงยางคก  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕ 60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ข้ึน  เพ่ือรายงาน
และเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกเทศมนตรี ตําบลปงยางคกทราบ  คณะกรรมการ ฯ หวังเปนอยางยิ่ง
วาวารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถ
แกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชย  
กรรม และการทองเท่ียว   ดานการบริหารจัดการ  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดลอม  และดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด  ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ   
เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุด
แกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการ
กําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย
เหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามท่ีเปนระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา  จากท่ีกลาวมาขางตน  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
จะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได   ก็ไมสามารถท่ีจะ            
บงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได   “ระบบติดตาม ” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา  ผลจากการดําเนินงานเปนไปตาม
หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  แกไข ขยายขอบเขต  หรือแมแตยุติ
การดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ          
ท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับ  (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน   
เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน  (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ   เปนการให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ   การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ 

/ มักจะไมให........ 
 



 

มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง   
จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด  บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร  (งบประมาณ ) 
เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ          
ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการ
มีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึง
อาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสี่ป  

จากเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบล ปงยางคก  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบล ปงยางคก   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕ 60 ถึง  กันยายน             
พ.ศ. ๒๕๖ 1) ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   
  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา           
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

  

 
 
 

/ ดังนั้น…. 
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ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล ปงยางคก  เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ปงยางคก   จึงไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล ปงยางคก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1  (ระหวางเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕๖1) ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุท ธศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไว
ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมี
สวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมไชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผล
การทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร   เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนา สี่ป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ี
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย ( environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลนโยบาย ( policy outputs) การประเมินผลลพัธนโยบาย ( policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสี่ป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา สี่ป  และการ

นําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมา ณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ระเบียบกระทรงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕ 61 ขอ ๔  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 
 

/ ๑)  ตองเปนภารกิจ..... 
 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 
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๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ

ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 
๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงิน

อุดหนุน 
๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 
๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘             
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนา สี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ      
งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไว           
ในแผนพัฒนาสี่ป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตอง           
เรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึง  
รอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาส
ท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออน               
ตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาส             
ก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

/ ๓. ข้ันตอน...  
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4. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนท่ี ๑   

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน               
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย            
ไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยป หนึ่งสองครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกป  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี3) 
พ.ศ.2561 
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๔.  กรอบ... 
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ปงยางคก  ไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลปงยางคก โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5. คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

6. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561  
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สวนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

1. วิสัยทัศนเทศบาลตําบลปงยางคก   
 

“ สังคมนาอยู    สูคุณภาพชีวิตท่ีดี    สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
กาวนําเศรษฐกิจ    ปลอดมลพิษทุกชุมชน   เปนตําบลแหงการมีสวนรวม ” 

2. พันธกิจ 

ภารกิจหลักท่ี ๑  จัดใหมี  ปรับปรุง  บํารุงรักษา และพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและ  
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 

ภารกิจหลักท่ี ๒      เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนดวยการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา                 
การศาสนา  การสาธารณสุขและเศรษฐกิจ  ตลอดจนอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน  

ภารกิจหลักท่ี ๓      จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ดวยการสรางและปรับปรุง  
                              สภาพแวดลอมใหเขียวขจี  สะอาด  ปราศจากมลพิษและนาอยูอาศัย 
ภารกิจหลักท่ี ๔      ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน             

ตลอดจนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกประชาชน 

3. จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑.  ดําเนินการจัดใหมีถนนและสาธารณูปการ  ท่ีเอ้ืออํานวยตอการคมนาคมสัญจรระหวางหมูบานและ         
ในหมูบานใหมีความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 

๒.  ดําเนินการใหประชาชนมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค  บริโภค  และทําการเกษตรกรรม 
๓.  ดําเนินการใหชุมชนมีความเขมแข็ง  ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  มีความปลอดภัยในชีวิต           

และทรัพยสิน   
๔.  ดําเนินการใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีท่ัวหนา 
๕.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแกประชาชน    ตลอดจน

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบสาน 
๖.  ดําเนินการใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
๗.  ดําเนินการใหประชาชนอยูอาศัยในสิ่งแวดลอมท่ีดีไมมีมลพิษ  และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี           

ไดรับการดูแลรักษา 
๘.  ระบบการบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพดีข้ึน  การบริการประชาชนเปนไปดวยความรวดเร็ว          

และท่ัวถึง  และเกิดความรวมมือระหวางประชาชน  หนวยงานภาครัฐ  เอกชนและอ่ืนๆ  เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายในการ
พัฒนา     

 
 

/ ยุทธศาสตร…. 
 
 
 
 



[๘] 
 

         ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมูบานและระหวางหมูบานใหมีความสะดวกและปลอดภัย  
๒.  เพ่ือพัฒนาระบบประปาหมูบานใหมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการ  
เปาหมาย 
๑.  มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางทุกหมูบาน 
๒.  มีถนนท่ีอยูในสภาพใชการได  ไมชํารุด 
๓.  ประชาชนจํานวนรอยละ ๙๐  มีน้ําประปาใช  
๔.  มีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟาแสงสวางตามถนนสายตาง ๆ อยางเพียงพอ  
๕.  สาธารณูปการอ่ืน ๆ มีสภาพใชการได 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน ทอระบายน้ํา  รางระบายน้ํา 
๒.  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ระบบประปา     
๓.  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและไฟฟาในหมูบาน 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือพัฒนาความรูและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒.  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบตอประชาชน  
๓.  เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีสมบูรณและไมกอใหเกิดมลพิษ  

เปาหมาย 
๑.  ประชาชนมีความรูและมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.  ปญหาขยะมูลฝอยและมลพิษไดรับการบําบัดและแกไขอยางเปนรูปธรรม 
๓.  พ้ืนท่ีสาธารณะไดรับการปรับปรุง  สามารถใชประโยชนได 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.  การบําบัดฟนฟู  การเฝาระวังและการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 
๒.  เพ่ือสรางและพัฒนาโอกาสทางการศึกษาของประชาชน 
๓.  เพ่ืออนุรักษและสงเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงาม  
๔.  เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  และพัฒนาการสาธารณสุข 
๕.  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 

/ เปาหมาย….. 

 



[๙] 
 

เปาหมาย 

๑.  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส  ไดรับสวัสดิการสังคมสงเคราะหข้ันพ้ืนฐาน 
๒.  ประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีแหลงขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ 
๓.  กิจการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดรับการอนุรักษสืบสานอยางตอเนื่อง  
๔.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงและมีความรูพ้ืนฐานดานการสาธารณสุข 
๕.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๖.  หมูบาน / ชุมชน  มีสาธารณสถาน และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ 

แนวทางการพัฒนา 

๑.  การสังคมสงเคราะห   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชราและผูดอยโอกาส 
๒.  การจัดการศึกษาและสงเสริมการศึกษา 
๓.  การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๔.  การปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๕.  การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค 

๑.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ  
๒.  เพ่ือพัฒนาระบบการตลาดและสงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาทองถ่ิน 
๓.  เพ่ือพัฒนาและทองเท่ียวสําคัญในพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
๔.  เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําสําหรับใชทําการเกษตรกรรม 
เปาหมาย 
๑.  ลดจํานวนครัวเรือนยากจน (รายไดเฉลี่ยต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท/ป) 
๒.  สรางกลุมอาชีพเสริมหมูบาน  ใหมีการประกอบกิจการอยางตอเนื่อง 
๓.  มีสถานท่ีหรือกลุม  จําหนายสินคาทองถ่ิน ประจําตําบล 
๔.  บูรณะแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  โบราณสถานสําคัญของทองถ่ิน 
๕.  มีแหลงน้ําใชสําหรับการอุปโภค  บริโภค  และทําการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ 
๖.  แหลงน้ําในพ้ืนท่ีไดรับการปรับปรุง  ดูแล  ใหประชาชนสามารถใชประโยชนได 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
๒.  การสงเสริมการตลาดและการใชสินคาทองถ่ิน 
๓.  การสงเสริมการทองเท่ียว 
๔.  การกอสรางแหลงเก็บน้ํา 
๕.  การปรับปรุง  ดูแล  รักษาแหลงน้ํา 

 
๕.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการบริหารจัดการขององคกร 
๒.  เพ่ือพัฒนาความรูดานการบริหารและการพัฒนาทองถ่ิน ของประชาชน 
๓.  เพ่ือสรางความรวมมือระหวางองคกรกับภาคประชาชน 

/ เปาหมาย….. 

 



[๑๐] 
 

 
เปาหมาย 
๑.  บุคลากรขององคกรไดรับการพัฒนาความรูและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๒.  สํานักงานไดรับการพัฒนา  ปรับปรุง  ระบบการบริหารงาน  และบริการประชาชน 
๓.  ประชาชนมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารและการพัฒนาทองถ่ิน 
๔.  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการของทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การพัฒนาบุคลากร   
๒.  การปรับปรุง  พัฒนา  เครื่องมือ  เครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติงาน   
๓.  การสงเสริมความรูความเขาใจกิจการทองถ่ิน 
๔.  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
นโยบายและแนวทางการทํางานของผูบริหารทองถิ่น 

 

นายยาย    ฮาวคําฟู     นายกเทศมนตรีตําบลปงยางคก      ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบล 
ปงยางคก   เม่ือวันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557   โดยกําหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบล               
ปงยางคก  ยึดแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  6  ประการ  ดังนี้.- 
   1.  หลักนิติธรรม  
   2.  หลักคุณธรรม 
   3.  หลักความโปรงใส  
   4.  หลักการมีสวนรวม  
   5.  หลักความรับผิดชอบ  
   6.  หลักความคุมคา  

ท้ังจะดําเนินการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม  โดยวางอยูบนรากฐานของความเปน
จริงในสภาพการณปจจุบัน  และสอดคลองกับนโยบายของยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาจังหวัด  รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ี
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของทองถ่ิน  สนองตอบกับความตองการของประชาชนเปนหลักและเนนความ
สมานฉันท  รูรักสามัคคี     โดยเนนนโยบายเรงดวนท่ีตองทํา   ดังตอไปนี้ 
  1.  มีการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  2.  ทุกหมูบานไฟฟาตองสวางและท่ัวถึงพ้ืนท่ีการเกษตร  
  3.  ถนนทุกซอกทุกซอยทุกหมูบานตองไรฝุน  
  4.  สงเสริมกลุมเกษตรกรใหเขมแข็งข้ึนกวาเดิม  
  5.  สงเสริมผูสูงอายุใหมีกิจกรรมตามภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง  
  6.  สงเสริมใหทุกหมูบานมีการออกกําลังกาย พรอมอุปกรณออกกําลังกาย  
  7.   ดูแลสุขภาพของพ่ีนองชาวตําบลปงยางคกใหมีสุขภาพท่ีดีอยางตอเนื่อง  
  8.  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนรับรูถึง พิษภัยของโทษยาเสพติด  
  9. จัดตั้งศูนยบริการอินเตอรเน็ตเทศบาลตําบลปงยางคก  
  10. สนับสนุนโครงการตัดถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรกร  
  11. สนับสนุนโครงการกอสราง ขยายประปาหมูบานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ เพ่ือให
ประชาชนไดใชน้ําดื่มน้ําใชท่ีสะอาด  



แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สวนท่ี  3 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 

 
 

 
 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1   เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 
................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เทศบาลตําบลปงยางคก 
 
 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาสวนทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง 
    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

√  

สวนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาความสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล √  
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน √  
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน ( SWOT ) เพื่อประเมินสถานภาพการ   
   พัฒนาทองถ่ิน 

√  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ   
     ศักยภาพของทองถ่ิน 

√  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับ 
      ยุทธศาสตรจังหวัด 

√  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน √  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา √  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร √  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร √  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร √  
 



12 

 
 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  2   เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
....................................................................................................................................................................... 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เทศบาลตําบลปงยางคก 
2. รายงานผลการดําเนินงาน    ประจําปงบประมาณ  2561 (รอบเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561) 
สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

127 22,994,100 59 13,400,000 90 13,050,000 209 30,330,000 485 79,774,100 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาดานการ อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

32 3,560,000 35 3,509,000 38 4,810,000 49 6,100,000 153 17,879,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาดานการพัฒนา

สังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

132 28,525,000 139 28,227,000 90 27,875,000 90 27,875,000 451 112,502,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 22 980,000 21 960,000 21 960,000 21 960,000 85 
 

3,860,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหาร

และพัฒนาองคกร 

66 6,630,000 27 4,355,000 13 2,950,000 13 3,000,000 100 16,935,000 

รวม 379 62,689,100 281 50,532,000 252 49,645,000 382 68,265,000 1,274 230,950,100 
 

 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2564) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม  2560 - กันยายน 2561)

เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 114,700 114,000 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้
สายทางบริเวณบา้นนายบญุธรรม-
นายดวงทพิย์ สุปนิะ

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 53,600 53,600 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
ซอย 2

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 106,400 106,000 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
ซอยบา้นนายบญุรักษ ์ถีนา

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 23,100 23,100 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้นนายสงกรานต์ 
พทุธมิา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 63,000 63,000 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้นเลขที่ 32/8

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 19,200 19,200 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้นนายทองเพยีร
วงศ์ตา

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 21,800 21,800 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้น
นายพร  ไชยเมฆ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 99,400 99,400 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้น
นายจรัญ  มณีวรรณ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินกงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 20,500 20,500 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้น
นายรุ่ง  ปงลังกา

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 33,200 33,200 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
สายทางบริเวณบา้น
นายสมพงษ ์ ปงกันทา

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 41,500 41,500 √
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  บา้นนางแล
ซอยนายอ้าย กันธสิา

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส - √
คอนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้
เชื่อมต่อจากข้างพระธาตุไปจนถึง
ปากทางบา้นสันบญุเรือง

13 โครงการถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 บา้น - √
ทุ่งบอ่แปน้ ในหมู่บา้น

14 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 - √
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม
ในหมู่บา้น

15 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 - √
บา้นข่วง ในหมู่บา้น

16 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 - √
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  ในหมู่บา้น

17 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 - √
บา้นนางแล ในหมู่บา้น

18 โครงการถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 - √
ถมดินไหล่ทางถนนในหมู่บา้น

19 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาด 118,800 118,000 √
ยางแอสฟลัทติ์ก หมู่ที่ 1 บา้น
สันหนองบง บริเวณสามแยกบา้น
นางศรีทอน  ยอดดอินต๊ะ
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

20 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 272,100 271,500 √
ลาดยางแอสฟลัทติ์กไหล่ทางบา้น
 สันหลวง หมู่ 3 - สะพานล าน้ า
แม่ตาลน้อย บริเวณหน้าวดัสันหลวง

21 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน - √
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก OVERLAY
หมู่ที่ 4หลังวดับา้นสันบญุเรือง

22 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน 76,200 76,200 √
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก OVERLAY
ไหล่ทางถนนสายใน หมู่ 4
จ านวน 5 จุด

23 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน 498,300 497,000 √
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก OVERLAY
ไหล่ทางถนนสายใน หมู่ 4
สายทางบา้นสันบญุเรืองเชื่อมบา้น
ต้นค่า

24 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต 39,700 39,500 √
เสริมเหล็ก สายทางบา้นดอนแก้ว 
หมู่ 9- บา้นต้นค่า หมู่ 5

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน - √
ลาดยางแอสฟลัทติ์ก OVERLAY
ภายในหมุ่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า
ม่วงชุม  

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตแบบ OVERLAY 
หมู่ที่ 6บา้นจ า สายในหมุ่บา้น

27 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 106,700 106,000 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตแบบOVERLAY 
หมู่ที่ 6 บา้นจ า สายบา้นนางนิปทั 
ขัดฝ้ัน-นายเปง็ มณีมูล

28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 387,900 387,000 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตแบบ OVERLAY 
หมู่ที่ 6บา้นจ า ซอย 9/1
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 498,300 498,300 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตแบบ หมู่ที่ 7
(แยกทางหลวง 1034-สะพานปงใต้)

30 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตแบบ OVERLAY 
หมู่ที่ 8บา้นปงเหนือ สายในหมุ่บา้น

31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 82,300 82,300 √
ผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
บริเวณหน้าวดัปงยางคก หมู่ที่ 9

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 491,400 490,000 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้น
โฮ้ง-ทะล้า ทางไปบา้นหม้อ

33 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้น
โฮ้ง-ทะล้า หน้าปา่ช้า - ทางหลวง
หมายเลข 2020

34 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 161,900 161,000 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 13 บา้น
นางแล (ซอย 14)

35 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 237,600 237,600 √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 13 บา้น
นางแล (ซอย 1)

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - √
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตOVERLAY 
หมู่ 13 บา้นนางแล ภายในหมู่บา้น

37 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมือง - √
ฮองขี้เหน็ หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

38 โครงการซ่อมแซมสะพาน ซ่อมแซม - √
คอสะพานในหมู่บา้น หมู่ที่ 11
บา้นโฮ้ง-ทะล้า

39 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า - √
พร้อมถมคันดิน ในหมู่บา้น
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

40 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า 73,000 73,000 √
สายเลียบล าเหมืองปู่ลาวไปทาง
บา้นนางแล หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

41 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า 15,000 15,000 √
คสล. ทางไปบา้นนายสมชาย
สันวรรณ

42 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. 23,000 23,000 √
พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณหลัง
พทุธมณฑล หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

43 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. - √
และถนน คสล. บา้นนายเสมือน
จอมค า หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

44 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมระบายน้ า 126,000 125,500 √
ล าเหมืองออง หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

45 โครงการวาทอ่ระบายน้ า คสล. - √
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นจ า 

46 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. - √
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ บริเวณบา้น
นายต่วน  เต็มสาร-บา้นนายกระเบยีด
ปงสุรินทร์

47 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. - √
ในหมุ่บา้น หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

48 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. - √
ล าเหมืองบา้ หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล - √
ติดถนนต้ังแต่ล าเหมืองใหม่ ถึงล า
เหมืองหนิ หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล - √
ในหมุ่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล 51,000 51,000 √
แยกทอ่ลอดเหล่ียม หมู่ที่ 1 
บา้นสันหนองบง
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

52 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล 412,000 411,500 √
บา้นนายเสมือน ยาสุวรรณ - ศาล
ปู่เจ้า หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล 86,000 86,000 √
หน้าบา้นนายนพรัตน์  ไชยวรรณ
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล - √
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล - √
บริเวณหน้าวดับา้นต้นค่า หมู่ที่ 5
บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล - √
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

57 โครงการขยายเขตระบบทอ่จ่ายน้ า 22,600 22,000 √
ประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

58 โครงการก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ 162,300 162,000 √
ทางเข้าหมุ่บา้น บา้นดอนแก้ว
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา - √
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

60 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - √
เทศบาลต าบลปงยางคก

61 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถกู้ชีพกู้ภยั - √
เทศบาลต าบลปงยางคก

62 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันา 498,200 497,000 √
เด็กเล็ก

63 โครงการปรบปรุงหอ้งประชุมศูนย์ - √
พฒันาเด็กเล็ก

64 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 452,600 451,000 √
เทศบาลต าบลปงยางคก

65 โครงการปรับปรุงเสาธง หน้า -
เทศบาลต าบลปงยางคก
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

66 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. 261,000 260,500 √
บริเวณสะพาน หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

67 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. - √
บริเวณล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 11
บา้นโฮ้ง-ทะล้า 

68 โครงการซ่อมแซมพนังกันตล่ิง - √
บริเวณล าน้ าแม่ตาล หมู่ที่ 10
บา้นข่วง

69 โครงการติดต้ังระบบพลังานทดแทน 310,000 - √
ด้วยพลังงานแสงอาทติย์ บริเวณบอ่
บาดาลระบบประปาโรงเรียนบา้น
หม้อ

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 76,200 76,000 √ ฉ.2
เหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้
สายทางข้างวดัทุ่งบอ่แปน้

71 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 116,100 115,000 √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายทางบา้นสันหนองบง หมู่ที่ 1 
เชื่อม บา้นสันหลวงหมู่ที่ 3

72 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - - √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายทางบา้นสันหนองบง หมู่ที่ 1 
เชื่อม บา้นสันหลวงหมู่ที่ 3

73 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 294,300 - √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณสายทาง
ในหมุ่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

74 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 494,200 - √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณสายทาง
ในหมุ่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

75 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณหอ
หนังสือพมิพ ์-บา้นนายกระเบยีด
ปงสุรินทร์   หมู่ที่ 7

76 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 140,200 - √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณสนาม
กีฬา - สะพาน หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-
ทะล้า

77 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 387,900 387,000 √ ฉ.2
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต วธิ ีOVERLAY
สายหลักในหมู่บา้น บริเวณสายทาง
ในหมู่บา้น หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ -
บา้นโฮ้ง-ทะล้า  หมู่ที่ 11

78 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัด 99,000 99,000 √ ฉ.2
อัดแน่น ถนนสายเชื่อมรหวา่งหมู่ที่ 8
บา้นปงเหนือ เชื่อมหมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

79 โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้หนิ 49,500 - √ ฉ.2
คลุก หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ สายทาง
บา้นปงเหนือไปทางต าบลใหม่พฒันา

80 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า คสล. 214,700 214,000 √ ฉ.2
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ บริเวณหน้า
บา้นนายเสมือน  จอมค า

81 โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต 32,900 - √ ฉ.2
เสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บา้นปงยางคก
บริเวณลานอเนกประสงค์บา้น
ปงยางคก - บา้นนายชัยยุทธ 
อินต๊ะยอด

82 โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีต 41,700 - √ ฉ.2
เสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บา้นปงยางคก
บริเวณหลังวดัปงยางคก ทางไป
ดอนศาลา
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

83 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอน 119,000 - √ ฉ.2
กรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางทอ่ระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้
บริเวณแยกซอย 11

84 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอน 164,300 - √ ฉ.2
กรีตเสริมเหล็ก สายหลักในหมู่บา้น
น้ า คสล. หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

85 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คอน 89,900 89,500 √ ฉ.2
กรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีต
บริเวณแยกคลองชลประทาน -หน้า
บา้นนายอุทยั แสงบญุเรือง

86 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต 164,100 163,500 √ ฉ.2
บริเวณสุสานบา้นจ า  หมู่ที่ 6

87 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวสัดุ 42,000 42,000 √ ฉ.2
เทศบาลต าบลปงยางคก

88 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 97,000 97,000 √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน เลียบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่น้อย
หมู่ที่ 3 บา้นสันหวง

89 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 92,000 91,500 √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 3
บา้นสันหลวง ทอ่ลอดเหล่ียมทางไป
บา้นต้นค่า

90 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 97,900 - √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมูที่ 6
บา้นจ า ฝายทา่ข้าวมุ้น

91 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 64,000 - √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน ข้างวดับา้น
จ า  หมู่ที่ 6
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

92 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 55,900 - √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 10
บา้นข่วง ทางไปบา้นนางแล

93 โครงการก่อสร้างอาคารปอ้งกันตล่ิง 58,000 - √ ฉ.2
พงัแบบเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
พร้อมก่อสร้างถมคันดิน หมู่ที่ 10
บา้นข่วง บริเวณสะพานบา้นแม่ตาล
เหนือบา้นข่วง

94 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอน 60,100 60,000 √ ฉ.2
กรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่น้อย
บริเวณบา้นนายสมชาย  หมู่ที่ 1
บา้นสันหนองบง

95 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินคอน 178,200 - √ ฉ.2
กรีตเสริมเหล็ก บริเวณตล่ิงล าน้ า
เลียบถนนทางไปสุสานบา้นปงใต้
หมู่ที่ 7

96 โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีต โดย 57,000 57,000 √ ฉ.2
การเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็ก
หมู่ที่ 3  บา้นสันหลวง
เลียบล าน้ าแม่น้อย(ทางไปบา้นต้นค่า)

97 โครงการซ่อมแซมตล่ิงล าน้ าแม่ฮาว 16,000 16,000 √ ฉ.2
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

98 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมระบายน้ า 94,100 - √ ฉ.2
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมถนน
ดินลูกรัง หมู่  13

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - √ ฉ3
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง สายทาง
บริเวณบา้นนางบญุนาค

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - √ ฉ3
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง สายทาง
บริเวณบา้นนางบปุผา (แม่ตาลเหนือ)
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - √ ฉ3
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง สายทาง
บริเวณบา้นนายสงวน(คลองชลประทาน)

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - √ ฉ3
เหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นข่วง สายทาง
บริเวณบา้นนายสหพล

103 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - √ ฉ3
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต OVERLAY
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง สายหลักใน
หมู่บา้น บริเวณสาทางในหมุ่บา้น

104 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ 498,000 - √ ฉ3
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต OVERLAY
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม บริเวณ
หน้าวดัม่วงชุม - บา้นเลขที่ 120

105 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - √ ฉ3
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต OVERLAY
หมู่ที่ 6  บา้นจ า บริเวณสายข้างวดั
บา้นจ าเลียบล าน้ าแม่ตาล(บา้นนาย
โล  วงศ์วทิย์ - บา้นนายผ่าน ปญัโญ)

106 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ - √ ฉ3
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต OVERLAY
หมู่ที่ 11  บา้นโฮ้ง-ทะล้า  สายทาง
ในหมู่บา้นสนามกีฬา- สะพาน

107 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ - √ ฉ3
2 บา้นทุ่งบอ่แปน้ สายบา้นทุ่งบอ่แปน้
-บา้นสันหลวง (สายพทุธมณฑล)

108 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอน - √ ฉ3
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1บา้นสันหนองบง
บริเวณศาลปู่เจ้าสันหนองบง

109 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ าคอน - √ ฉ3
กรีตเสริมเหล็ก เทศบาลต าบลปงยาคก
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

110 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า - √ ฉ3
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้น
ทุ่งบอ่แปน้ บริเวณแยกซอย 11

111 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 88,300 √ ฉ3
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้น
ปงใต้ บริเวณบา้นนายหล่อง ปงใจดี

112 โครงการงานขยายเขตระบบทอ่จ่าย 25,900 - √ ฉ3
น้ าประปา หมู่ที่ 10 บา้นข่วง

113 โครงการงานขยายเขตระบบทอ่จ่าย 17,700 17,700 √ ฉ3
น้ าประปา หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า
อุดหนุนหรือสนับสนุหน่วยงานอ่ืนๆ

114 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
ต าบลปงยางคก

115 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 1 บา้นสันหนองบง

116 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 42,651 42,650.66 √
หมู่ที่ 2 บา้นทุ่งบอ่แปน้

117 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 48,484 48,483.95 √
หมู่ที่ 3 บา้นสันหลวง

118 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 440,911 44,090.90 √
หมู่ที่ 4 บา้นสันบญุเรือง

119 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 70,453 70,452.94 √
หมู่ที่ 5 บา้นต้นค่า-ม่วงชุม

120 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 6 บา้นจ า

121 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 7 บา้นปงใต้

122 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 15,273 15,272.18 √
หมู่ที่ 8 บา้นปงเหนือ

123 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 9 บา้นปงยางคก

124 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 68,875 68,874.05 √
หมู่ที่ 10 บา้นข่วง
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เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่

1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
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ด าเนินการ
งบประมาณที่ต้ังไว้

125 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 11 บา้นโฮ้ง-ทะล้า

126 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ - √
หมู่ที่ 12 บา้นหม้อ

127 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 36,820 36,819.53 √
หมู่ที่ 13 บา้นนางแล

10,809,867.00 7,589,044.21
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2. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ และ 20,000 - √
รณรงค์ลดหมอกควันไปป่าในเขตพืน้
ทีต่ าบลปงยางคก

2 โครงการรลดการใช้พลังงานไฟฟ้า - √
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์

3 โครงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย - √
ในเขตเทศบาล

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ 50,000 - √
รู้และวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

5 โครงการธนาคารขยะ หมู่ที ่2 - √
บ้านทุง่บ่อแป้น

6 โครงการขุดลอกล าเหมืองเพือ่การ - √
เกษตร

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ล าน้ า - √
หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง ล าน้ าแม่น้อย

8 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ - √
หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง ขุดลอกล า
เหมืองบ้านนายสุวรรณ สันบุญเป็ง

9 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 22,000 22,000 √
หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง ขุดลอกล า
เหมืองห้า

10 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าในต าบล - √
ล าน้ าแม่ตาล, ล าน้ าแม่น้อย,
ล าน้ าแม่วัก

11 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร 40,000 4,661 √
ปลูกหญ้าแฝก

12 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 33,800 33,800 √ ฉ.2
หมู่ที ่1 บ้านสันหนองบง บริเวณล า  
เหมืองฮ่องขี้เห็น

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินกา

ร
หมายเหตุ

ล าดับ
ที่

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
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2. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินกา

ร
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งบประมาณที่

เบกิจ่าย

13 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 22,100 - √ ฉ.2
หมู่ที ่1 บ้านสันหนองบง บริเวณล า
เหมืองใหม่ ช่วงบ้านสันหนองบง-
บ้านทุง่บ่อแป้น 2 ช่วง

14 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 21,800 21,800 √ ฉ.2
หมู่ที ่2 บ้านทุง่บ่อแป้น บริเวณล า
เหมืองใหม่สู่พืน้ทีเ่กษตร

15 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 9,300 9,000 √ ฉ.2
หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง บริเวณล า
เหมืองสาธารณประโยชน์บ้าน
ดอนแก้ว

16 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 24,600 24,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง บริเวณล า
เหมืองใหม่ - ซุ่มประตูบ้านสันหลวง

17 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 38,600 38,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม บริเวณ
แยกล าเหมืองแม่น้อย -สุสานบ้าน
ม่วงชุม

18 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 33,700 33,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่6 บ้านจ าบริเวณล าเหมืองม้า

19 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 46,800 46,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่6 บ้านจ า ล าเหมืองท่าข้าวมุ้น

20 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 12,700 12,700 √ ฉ.2
หมู่ที ่6 บ้านจ า สาบเลียบทางหลวง
หมายเลข 1036

21 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 9,100 9,100 √ ฉ.2
หมู่ที ่8 บ้านปงเหนือ ขุดลอกล า
เหมืองเพือ่ระบายน้ าเข้าสู่พืน้ที่
เกษตร
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2. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้
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ที่

โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย

22 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 93,700 93,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่10 บ้านข่วง - หมู่ที ่8 บ้าน
ปงเหนือ ขุดลอกล าน้ าแม่ตาลใน
(หนองยางมืด)

23 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 16,300 - √ ฉ.2
หมู่ที ่10 บ้านข่วง - หมู่ที ่9
บ้านปงยางคก ล าเหมืองคก ช่วง
บ้านข่วง(แม่ตาลใต้)

24 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 50,600 50,500 √ ฉ.2
หมู่ที ่11 บ้านโฮ้ง-ทะล้า
ล าเหมืองต้นมุ่น

25 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 19,700 19,700 √ ฉ.2
หมู่ที ่13 บ้านนางแล บริเวณล า
เหมืองใหม่ เพือ่ระบายน้ าเข้าสู
พืน้ทีก่ารเกษตร

26 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 25,000 25,000 √ ฉ.3
หมู่ที ่4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณ
ล าเหมืองกอง

27 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 15,000 15,000 √ ฉ.3
หมู่ที ่4 บ้านสันบุญเรือง บริเวณ
ล าเหมืองกาด

28 โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 22,000 22,000 √ ฉ.3
หมู่ที ่6 บ้านจ า บริเวณล าน้ าแม่ตาล
บริเวณสายป่าช้าบ้านจ า

29 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 40,300 40,300 √ ฉ.3
หมู่ที ่7 บ้านปงใต้ บริเวณล าเหมือง
บ้านต้า-แยก 1034 บ้านปงใต้

30 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 14,000 14,000 √ ฉ.3
หมู่ที ่9 บ้านปงยางคก บริเวณ
ล าเหมืองบ้านดอนศาลา(แยกทาง
หลวง 1034 - หลังวัดปงยางคก)
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2. ยุทธศาสตรก์ารอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เบกิจ่าย

31 โครงการชุดลอกล าเหมืองสาธารณะ 8,000 8,000 √
หมู่ทั ่2 บริเวณอู่ซ่อมรถ - บ้าน
นายทิต  สุปิณะ
อุดหนุนหรือสนับสนุหน่วยงานอ่ืนๆ

32 โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแล 10,000 10,000 √
รักษาสวนป่าชุมชนบ้านนางแล 
หมู่ที ่13

699,100 554,061
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทาง 58,000 56,900 √
ถนนในช่วงเทศกาล ประจ าปี 2561

2 โครงการส่ือการเรียนการสอนและ 129,200 62,830 √
วัสุดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา 25,000 25,000 √
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

4 โครงการอาหารเสริม(นม) ศูนย์ 158,080 105,190.10 √
พัฒนาเด็กเล็ก

5 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์ 372,400 303,400 √
พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการสงเคราะห์เด็กผู้ด้อยโอกาส 156,000 141,600 √
บริการรถยนต์รับ ส่ง เด็กนักเรียน

7 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - √
8 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ า 65,000 58,240 √

หมู่บ้าน
10 โครงการป้องกันโรคไช้เลือดออก 62,000 38,700 √

สนับสนุนค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
11 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า 35,000 32,500 √
12 โครงการจัดซ้ือวัสดุการแพทย์หรือ 30,000 4,787 √

วิทยาศาสตร์
13 โครงการสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ 20,000 - √

ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
14 โครงการจัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพ 20,000 9,550 √

ชีวิตคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
เอดส์

15 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ 50,000 - √
16 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนา 50,000 50,000 √

ศักยภาพของผู้สูงอายุ

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก
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ระหวา่ง

ด าเนินการ
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ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

17 โครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน - √
และประชาชนเรียนรู้การปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ

18 โครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม - √
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กเยาวชน
และประชาชนต าบลปงยางคก

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 30,000 - √
เสพติดในพืน้ทีต่ าบลปงยางคก

20 โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา -
เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา

21 โครงการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 60,140 √
สวดมนต์แผ่เมตตา ประจ าปี 2561

22 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ - √
สามเณรภาคฤดูร้อน วัดบ้านหม้อ

23 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ - √
สามเณรภาคฤดูร้อน  วัดนางแล

24 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000 74,241.50 √
25 โครงการประเพณีลอยกระทงต าบล - √

ปงยางคก
26 โครงการประเพณีแห่งไม่ค้ าศรีต าบล 120,000 118,850 √

ปงยางคก
27 โครงการประเพณีสลากภัตต าบล 120,000 111,550 √

ปงยางคก
28 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ออกก าลัง 50,000 48,000 √

กาย เต้นแอโรบิก
29 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 50,000 19,390 √

ต าบลปงยางคก
30 โครงการจัดหาวัสดุกีฬาหมู่บ้าน - √
31 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - √
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32 โครงการเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000 234,000 √
33 โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 16,176,000 15,625,200 √
34 โครงการเบีย้ยังชีพผู้พิการ 6,048,000 5,128,800 √
34 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 255,840 218,236.30 √

ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)และ
โรงเรียนบ้านสัน
อุดหนุนหรือสนับสนุหน่วยงานอ่ืนๆ

35 โครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทาง 15,000 15,000 √
ถนนในช่วงเทศกาล ประจ าปี 2561
อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอ
ห้างฉัตร

36 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 492,000 484,000 √
ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)และ
โรงเรียนบ้านสัน

37 โครงการค่ายต่อต้านยาเสพติดใน 20,000 20,000 √
โรงเรียนบ้านสัน

38 โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ 10,000 10,000 √
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียน
บ้านสัน

39 โครงการค่ายวิชาการเพือ่ยกระดับ 15,000 15,000 √
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน โรงเรียน
บ้านสัน

40 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ - √
ดนตรีพืน้เมือง โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

41 โครงการเฝ้าระวัง-แก้ไขปัญหายา 20,000 20,000 √
เสพติดในโรงเรียน โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)
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42 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพิม่มูล - √
ค่าฯ โรงเรียนปงยางคก
(ทิพย์ข้างอนุสรณ์)

43 โครงการเปิดบ้านวันวิชาการ โรงเรียน 15,000 15,000 √
ปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

44 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย - √
โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)

45 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ 10,000 10,000 √
สถานศึกษา

46 โครงการพัฒนา กศน. ต าบลปงยาง 15,000 15,000 √
คก เป็นแหล่งเรียนรุ้ตลอดชีวิต

47 โครงการอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพ 45,000 45,000 √
อสม. ต าบลปงยางคก

48 โครงการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ 45,000 45,000 √
49 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 200,000 √

ชุมชนต าบลปงยางคก
50 โครงการรับบริจาคโลหิต งาน 15,000 15,000 √

อ านวยการงานกิจกรรมเกี่ยวกับกิ่ง
กาชาตอ าเภอห้างฉัตร

51 โครงการเสริมสร้าศักยภาพและเพิม่ 30,000 14,000 √
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
ห้างฉัตร

52 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 40,000 40,000 √
53 โครงการงานวันสตรีสากล 40,000 40,000 √
54 โครงการพัฒนาครอบครัวในชุมชน 20,000 20,000 √

ต าบลปงยางคก
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการส่งเสริมประเพณีหมู่บ้าน
ประเพณีสรงน  าพระธาตุ

55 วัดสันหนองบง  หมู่ที ่1 10,000 10,000 √
56 วัดทุง่บ่อแป้น  หมู่ที ่2 10,000 10,000 √
57 วัดสันหลวง  หมู่ที ่3 - √
58 วัดสันบุญเรือง  หมู่ที ่4 10,000 10,000 √
59 วัดต้นค่า  หมู่ที ่5 10,000 10,000 √
60 วัดม่วงชุม  หมู่ที ่5 10,000 10,000 √
61 วัดบ้านจ าทรายมูล  หมูที ่6 10,000 10,000 √
62 วัดปงใต้  หมู่ที ่7 10,000 10,000 √
63 วัดปงยางคก  หมู่ที ่9 10,000 10,000 √
64 วัดทะล้า  หมู่ที ่11 10,000 10,000 √

ประเพณีสลากภัต
65 วัดบ้านจ า  หมู่ที ่6 10,000 10,000 √
66 วัดปงใต้  หมู่ที ่7 10,000 10,000 √
67 วัดปงเหนือ  หมู่ที ่8 10,000 10,000 √
68 วัดบ้านข่วง  หมู่ที ่10 10,000 10,000 √
69 วัดบ้านหม้อ  หมู่ที ่12 - √
70 วัดนางแล  หมู่ที ่13 10,000 10,000 √
71 วัดปงยางคก  หมู่ที ่9 - √
71 ประเพณีบวงสรวงปูเ่จ้าบ้าน 10,000 10,000 √

บ้านสันหนองบง
 หมู่ที ่1 บ้านสันหนองบง

72 ประเพณีบวงสรวงปูเ่จ้าบ้าน 10,000 10,000 √
ทุง่บ่อแป้น
หมู่ที ่2 บ้านทุง่บ่อแป้น

73 ประเพณีบวงสรวงหอปูเ่จ้าข่วง 10,000 10,000 √
จ้างงาม วัดบ้านข่วง หมุ่ที ่10

74 ประเพณีก่อเจดีย์ทราย วัดนางแล 10,000 10,000 √
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

75 ประเพณีลอยกระทงวัดม่วงชุม 10,000 10,000 √
76 ตักบาตรลอยน้ าวันลอยกระทง - √

โครงการงานประเพณีอ่ืนๆ งาน
ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน

77 หมู่ที ่4 บ้านสันบุญเรือง 10,000 10,000 √
78 หมู่ที ่9 บ้านปงยางคก 10,000 10,000 √
79 หมู่ที ่12 บ้านหม้อ 10,000 10,000 √
80 โครงการอบรมดนตรีพืน้เมือง - √

สะล้อ ซอ ซึง บ้านจ า
81 โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริง 10,000 10,000 √

ฤดูหนาวของดีนครล าปาง 
ประจ าปี 2561

82 โครงการสนับสนุนการจัดงานร่ืนเริง 50,000 50,000 √
ฤดูหนาวของดีอ าเภอห้างฉัตร
ประจ าปี 2561

83 โครงการจัดอบรมเยาวชนคนดีก๋อง 10,000 10,000 √
ปูจ่าฯ

84 โครงการอบรมศาสนพิธีและรัฐพิธี 10,000 - √
85 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 20,000 20,000 √

สามเณรฯ วัดบ้านหมัอ หมู่ที ่12
86 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 20,000 20,000 √

สามเณรฯ วัดนางแล หมู่ที ่13
87 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวัน 40,000 40,000 √

วิสาขบูชาประจ าปี 2561 
วัดทุง่บ่อแป้น หมู่ที ่2

89 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000 50,000 √
ต าบลปงยางคก
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

90 โครงการกิจกรรมการพัฒนาด้าน - √ ฉ.2
สาธารณสุข

91 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย - √ ฉ.3
จากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

92 โครงการกิจกรรมให้ความรู้และป้อง - √
กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

93 โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยว - √
กับการก าจัดยุง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่1 บ้านสันหนองบง

94 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

95 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

96 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่2 บ้านทุง่บ่อแป้น

97 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

98 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

99 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่3 บ้านสันหลวง

100 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

101 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

102 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย √
ไลน์แดนซ์เพือ่สุขภาพ
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่4  บ้านสันบุญเรือง

103 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

104 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

105 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่5 บ้านต้นค่า-ม่วงชุม

106 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

107 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

108 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่6 บ้านจ า

109 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

110 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 

111 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่7  บ้านปงใต้

112 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 

113 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

114 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่8 บ้านปงเหนือ

115 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

116 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 

117 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่9  บ้านปงยางคก

118 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

119 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

120 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่10  บ้านข่วง

121 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 

122 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

123 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 -
สุข หมู่ที ่11  บ้านโฮ้ง-ทะล้า

124 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

125 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

126 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 
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3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
เทศบาลต าบลปงยางคก

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่12 บ้านหม้อ

127 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

128 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

129 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน √
พระราชประสงค์ 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ 20,000 20,000
สุข หมู่ที ่13  บ้านนางแล

130 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน √
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ
สยามบรมราชกุมารี

131 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน √
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

132 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ √
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

26,137,520 24,210,105
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4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ - √
กลุ่มอาชีพและประชาชนต าบล
ปงยางคก กิจกรรมการสอนนวด
แผนไทย

2 โครงการบวงสรวงพระยาสุลวะลือ - √
ไชยสงคราม(หนานทิพย์ช้าง)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด - √
ปงยางคก

4 โครงการบูรณะโบราณสถาน - √
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสาย - √

ห้างฉัตร - เกาะคา
6 โครงการแผนทีบ่อกเส้นทางท่อง - √

เทีย่วในต าบลปงยางคก และใน
ต าบลข้างเคียง

7 โครงการท่องเทีย่วเชิงวิถีชุมชนและ - √
วัฒนธรรม

8 โครางการทัศนศึกษาดูงานแหล่ง - √
ท่องเทีย่วต้นแบบ

9 โครงการออกก าลังกาย จัดหา - √
เคร่ืองออกก าลังกายหมู่บ้าน

10 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ - √
ในการเพาะเห็ด

11 โครงการวัสดุการเกษตร สนับสนุน - √
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุพ์ืช

12 โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ 40,000 13,391 √
ความรู้แก่ประชาชนต าบลปงยางคก
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

13 โครงการฝึกอบรมกลุ่มเล้ียงไส้เดือน - √
บ้านสันบุญเรือง หมู่ที ่4

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ล าดับ

ที่
โครงการ

งบประมาณ
ที่เบกิจ่าย

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้
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4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
เทศบาลต าบลปงยางคก

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ล าดับ

ที่
โครงการ

งบประมาณ
ที่เบกิจ่าย

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้

14 โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอด - √
สารพิษ
โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต
สินค้าผลิตภัณฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน

15 ผลิตกะลามะพร้าว บ้านทุง่บ่อแป้น - √
หมู่ที ่2

16 ผลิตภัณฑ์แคบหมู่ หม้อเงินบ้านหม้อ - √
หมู่ที ่12

17 กลุ่มผักปลอดสารพิษ - √
18 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านทุง่บ่อแป้น - √

หมู่ที ่2
19 ผลิตภัณฑ์ตะเกียงโบราณ หมุ่ที ่5 - √

บ้านต้นค่า - ม่วงชุม
20 กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ - √
21 กลุ่มเกษตรกร - √
22 กลุ่มจักรสานชมรมผู้สูงอายุ บ้านข่วง - √

40,000 13,391
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เทศบาลต าบลปงยางคก

1 โครงการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล 100,000 95,000 √
ข่าวสาร

2 โครงการส่งเสริมสนสับนุนการจัดท า 30,000 - √ ไม่มีค่าใช้จ่าย

แผนชุมชน และการสนับสนุนการ
จัดท าประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
และต าบล

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ 55,000 - √
สนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ขอบคนในชาติ

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง 800,000 - √
การเมือง(การเลือกต้ังท้องถิ่น)

5 โครงการออกหน่วยบริการเคล่ือนที่ - √ ไม่มีค่าใช้จ่าย

6 โครงการจัดซ้ือทีดิ่น - √
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร เทศบาลต าบล
ปงยางคก

7 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม 100,000 7,125 √
จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานของเทศบาลต าบลปงยางคก

8 โครงการศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิก - √
สภาท้องถิ่น เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลและ
ผุ้น าชุมชน

9 โครงการติดต้ัง วางระบบโทรศัพท์ - √
อินเตอร์เน็ต และกล้องวงจรปิด
ส านักงานเทศบาลต าบลปงยางคก

10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี - √
และสารสนเทศ

5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร

ล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้
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เทศบาลต าบลปงยางคก
5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร

ล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล - √
ต าบลปงยางคก

12 โครงการฝึกทบทวนและซ้อมแผน 20,000 - √
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.
ต าบลปงยางคก

13 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ 25,000 - √
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขอบเทศบาลต าบลปงยางคก

14 โครงการปรับปรุงจัดท าแผนทีภ่าษี - √
อุดหนุนหรือสนับสนุหน่วยงานอ่ืนๆ

15 โครงการอุดหนุนศูนย์ประสานราช - √
การ(บริการร่วม) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอห้างฉัตร
อุดหนุน อบต. เวียงตาล

16 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพธิี 15,000 15,000 √
และงานวฒันธรรมประเพณี ประจ าปี

2561
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เทศบาลต าบลปงยางคก
5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร

ล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้

งานครุภัณฑ์
ส านักปลัด

1 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต - √ สป
2 โต๊ะหมู่บูชา 8,500 8,500 √ สป
3 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 30,000 30,000 √ สป
4 เก้าอี้ส านักงาน - √ สป
5 พัดลมไอน้ า - √ สป
6 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน 5,200 5,200 √ สป

ขนาด 4 ฟุต
7 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน 4,500 4,500 √ สป

ขนาด 3 ฟุต
8 ตู้เก็บเอกสารแบบกระจกเล่ือน 5,200 5,200 √ การศึกษา

ขนาด 4 ฟุต
9 ตู้เหล็ก 5,500 5,500 √ การศึกษา

10 กล้องถ่ายรูป 14,000 12,990 √ การศึกษา
11 เคร่ืองปรับอากาศ - √ สป
12 เคร่ืองถ่ายเอกสาร - √ สป
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 เคร่ือง 32,000 32,000 √ สป
14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 15,980 √ การศึกษา
15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 21,000 20,900 √ สป
16 เคร่ืองพิมพ์ชนิดขาวด า - √ สป
17 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 4,300 √ สป

ถังหมึกพิมพ์
18 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ LED 12,000 12,000 √ สป
19 เคร่ืองพิมพ์ชนิดขาวด า - √ สป
20 เคร่ืองส ารองไฟจ านวน 2 เคร่ือง 5,600 5,600 √ สป
21 เคร่ืองส ารองไฟ 2,800 2,800 √ การศึกษา
22 กล้องถ่ายรูป √ สป
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เทศบาลต าบลปงยางคก
5. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารและพัฒนาองค์กร

ล าดับที่ โครงการ
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

อยู่
ระหวา่ง

ด าเนินการ

ไม่ได้
ด าเนินการ

หมายเหตุ
งบประมาณ

ที่ต้ังไว้

23 กล่องรับสัญญาณจานดาวเทียม - √ สป
24 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ - √ สป
25 รถบรรทกุ(ดีเซล) 4 ล้อ รถถดับเพลิง - √ สป

ขนาดคันเล็ก 4 ล้อ
26 ถังดับเพลิง - √ สป
27 ถังออกซิเจน - √ สป
28 เคร่ืองรับส่งวิทยุแบบติดต้ัง 30,000 28,000 √ สป
29 เคร่ืองพน่หมอกควนัจ านวน 2 เคร่ือง 118,000 115,600 √ สป
30 เคร่ืองซักผ้าจ านวน 1 เคร่ือง 18,000 16,000 √ สป
31 ตู้สาขาโทรศัพท์ 49,000 - √ สป
32 เคร่ืองต้มน้ าร้อน 12,000 12,000 √ สป
33 ป้ายบอกทาง 14,000 14,000 √ สป
34 ตู้ล าโพงแบบเคล่ือนที่ 15,000 11,300 √ สป
35 ต่อเติมรถพ่วงข้าง 11,000 11,000 √ สป

กองคลัง
36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000 √ กองคลัง
37 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิดขาว/ด า 3,300 3,300 √ กองคลัง
38 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,800 2,800 √ กองคลัง
39 ตู้เหล็กขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ใบ - √ กองคลัง
40 ตู้เหล็ก จ านวน 1 ใบ 5,500 5,500 √ กองคลัง
41 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 8,500 8,500 √ กองคลัง
42 เก้าอี้ส านักงาน √ กองคลัง

กองชา่ง
43 โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต - √ กองช่าง
44 เก้าอี้ส านักงาน - √ กองช่าง
45 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ - √ กองช่าง
46 เคร่ืองพิมพ์ชนิดขาว/ด า A3 - √ กองช่าง
47 เครืองพิมพ์ชนิดสี - √ กองช่าง
48 เคร่ืองตัดคอนกรีต - √ กองช่าง
49 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก 4 เมตร 3,000 2,500 √ กองช่าง
50 เคร่ืองเชื่อมโลหะ 15,000 11,900 √ กองช่าง

1,632,700 540,995
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-เดือนกันยายน 
2561) 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายไป 

โครงการกอสรางระบบประปา หมูที่ 1 
บานสันหนองบง แบบผิวดิน ขนาดใหญ 
 

 
 

 
√ 

 
 

 
3,663,000 

 
 

รวม 3,663,000 - 

 
 
 

สวนท่ี  4   ปญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จํานวนงบประมาณมีไมเพียงพอในการดําเนินงาน  
2. จํานวนโครงการในแผนมีจํานวนมาก  จึงไมสามารถดําเนินการไดท้ังหมดทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการดาน  

โครงสรางพ้ืนฐาน   

3. ประชาชนยังขาดความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

4. การดําเนินงานจริงไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสี่ปเทาท่ีควร 
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ค ำชี้แจง: แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......เทศบำลต ำบลปงยำงคก.......... 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..........ปีงบประมาณ 2561....(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 )....... 
ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี...2561........ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ปรำกฏอยู่ในแผนฯ 2561 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ได้ปฏิบัติ(งบปกติ) 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 127 56 
2. การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

32 21 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

132 104 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 1 
5. การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนา
องค์กร 

66 31 

รวม 379 213 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 
1. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี ประจ าปี พ.ศ. 2561                                           

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน  2561) ของเทศบาลต าบลปงยางคก   อ าเภอห้างฉัตร            
จังหวัดล าปาง  ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

ด าเนินการ 56 โครงการ จาก 127 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.09 
2.2  กำรพัฒนำด้ำนกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    

ด าเนินการ 21 โครงการจาก 32 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.63 
2.3  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม/ชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย   

ด าเนินการ  104  โครงการจาก  132  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.79 
2.4  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  

ด าเนินการ 1 โครงการ  จาก 22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  4.55   
             2.5  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร   

         ด าเนินการ  31 โครงการ  จาก  66  โครงการ    คิดเปน็ร้อยละ  46.97 
จ านวนงบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561         เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 62,689,100 บำท    
จ านวนงบประมาณท่ีได้ด าเนินการตามแผน ประจ าปี 2561  
(เดือนตุลาคม  2560 – เดือนกันยายน 2561)        เป็นเงิน  33,907,596.11 บำท    

            คิดเป็นร้อยละ  53.38   
3. จ านวนโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี  ประจ าปี  2561      จ ำนวน  379  โครงกำร   

จ านวนโครงการท่ีได้ด าเนินการเสร็จแล้ว (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน  2561) จ ำนวน   213  โครงกำร 
   คิดเป็นร้อยละ  56.20  

จ านวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ (เดือนตุลาคม 2560–เดือนกันยายน 2561) จ ำนวน   20  โครงกำร 
        คิดเป็นร้อยละ  5.28 

แบบ  1  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564)   
ประจ ำปีงบประมำณ  2561 รอบเดือนตุลำคม 2560 – เดือนกันยำยน 2561 

 

ที ่
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละของ
งบประมำณ ทั้งหมด 

ด ำเนิน 
กำร 

ทั้งหมด ด ำเนินกำร 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 127 56 22,994,100 7,589,044.21 42.52 33.18 
2 การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
32 21 3,468,000 554,061 68.75 24.88 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

132 104 28,325,000 24,210,104.90 79.55 85.53 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 1 980,000 13,391 4.55 0.76 
5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 66 31 6,655,100 540,995 48.48 8.16 

รวม 
 

379 213 62,422,200 32,907,596.11 54.46 52.72 
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จ ำนวนโครงกำรพัฒนำที่น ำมำบรรจุในเทศบัญญัติ  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ ร้อยละของ
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละของ
งบประมำณ ทั้งหมด 

ด ำเนิน 
กำร 

ทั้งหมด ด ำเนินกำร 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 74 56 10,809,867 7,589,044.21 75.68 70.20 
2 การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
25 21 699,100 554,061 84.00 79.25 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

108 104 26,337,520 24,210,104.90 96.30 91.92 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1 40,000 13,391 100 33.48 
5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 37 31 1,632,700 540,995 83.78 33.13 

รวม 
 

245 213 39,519,187 32,907,596.11 86.94 83.27 


