
 
 

 
 
     

 

          ประกาศเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
เร่ือง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)ประจำปงบประมาณ 2563 

                *************************** 
 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ  29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น  มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง
คร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายไดรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายประจำปงบประมาณ 2563 ระหวางวันที่ 
1 ตุลาคม 2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2563  ตอนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายและนายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลายไดเสนอตอสภาเทศบาลตำบลคำปาหลายแลว    ดังนั้น เทศบาลตำบลคำปาหลายจึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำปาหลายใหประชาชนทราบ  
รายละเอียดปรากฏแนบทายประกาศนี ้

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕63 

 

                                                                                                                                รอยตำรวจตรี 

                            (ชัยยุทธ    ไมลวิสัย) 
          นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผล 
การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย  

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

             
 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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คำนำ 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคองกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื ่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดย
กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนและรายงานผลพรอมความเห็นและขอเสนอแนะซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอนายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลาย เพื่อใหนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย เสนอตอสภาเทศบาลตำบล อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ไดมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบดวยการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และตามยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งยทุธศาสตร
การพัฒนา โดยใชการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำปาหลาย(e-plan) เปนเครื่องมือหลักในการติดตาม พรอมทั้งนำเสนอ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ ่น เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงใหนโยบาย
สามารถดำเนินการไดบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน 

 
 
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพฒันาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
     สวนท่ี 1 บทนำ 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน มีจุดหมาย
ไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา ทองถ่ิน
ตามแผนงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงเปนการติดตามผลที่ไหความสำคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย
หรือกิจกรรมตางๆที่ดำเนินการหรือไมไดดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที ่ไดกำหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการดำเนินงาน 
 2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตางๆในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย ตรวจสอบดูวาแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือดทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว
หรือไม รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
 3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินและข้ันตอนตางๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื ่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคำปาหลาย วาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไดหรือไม ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำใหทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการกิจกรรมตางๆ ซึ ่งอาจเกิดจากผูบริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลตำบลคำปาหลาย ผูบริหารระดับหัวหนา สำนัก/ผูอำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลคำ
ปาหลาย สภาพพื้นที ่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื ่อนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพพื้นแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคำปา
หลาย 
 บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาพัฒนาในปตอๆไปเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบในการดำเนินการและจะตองมี
ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการในการขยายโครงการตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเริมสราง
ใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาและอุปสรรคและต้ังรับใหม่ัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและต้ังม่ันอยางสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื ่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได 
ดำเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนต้ังรับใหม่ันเพื่อรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนได
เสียในเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใหเกิดประโยชนเพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน เปนไปตามเปาหมาย
ประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง 
 
 



 
 
 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดำเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดำเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
 โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดำเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกำหนดเปน
วัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 1. เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดำเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กำหนดไวสภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกำหนดไว 
 3. เพื่อเปนขอมูลสำหรับเรงรัด ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจำเปนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหาร ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กองทุนทุกระดับของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ที่จะตองผลักดันใหการดำเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตำบลคำ
ปาหลายและชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 
 6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝายตางๆ ในปงบประมาณ 2563 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่2 พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 กำหนดวา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอำนาจหนาที่ ดังนี้ 
 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ นายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลาย เพื่อใหนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายเสนอตอสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 4) แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 (1) การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
 1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย สภาเทศบาลตำบลคำปาหลาย คัดเลือก จำนวน 3 คน 
 2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จำนวน 2 คน 
 3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายคัดเลือก จำนวน 2 คน 
 4) หัวหนาสวนราชการที่คัดเลอืกกันเอง จำนวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลคำปา
หลาย คัดเลอืก จำนวน 2 คน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองดำเนินการใหการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 



 1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 
 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธการและหวงเวลาที่
กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่นสี ่ปตอ
นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย 
 

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลคำปาหลายได

กำหนดการแบงขั้นตอนเพื่อเปนการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมนผลแผนนำ
พัฒนาของเทศบาลตำบลคำปาหลาย ดังนี ้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพื ่อการพัฒนาทองถิ ่น จะเริ ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลโครงการที ่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 

ถากำหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน 
จากนั้นศึกษาวาผูใชผลการนำผลไปใชประโยชนอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือ
สังเกตและนำผลที่ไดมากำหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 
มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเคร่ืองมือซึ่งสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเคร่ืองมือ 

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดำเนินการตามวัตถุประสงคและข้ันตอนที่
ไดกำหนดไว ซึ่งสิ่งสำคัญที่ตองการในชั้นนี้ ขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ินไวดีและ
ไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชงิปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพิ่มจนกวาจะไดครบขั้นต่ำตามที่
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กำหนดไว แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จำนวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt chart) หรืออาจใชหลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พื้นที่เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ
กำหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะ
ก็ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคำปาหลายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปน
รายงานเชิงเทคนิคซึ ่งประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2 และสวนที่ 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตำบลคำปาหลายตอนายกเทศมนตรีตำบล
คำปาหลาย เพื่อใหนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย เสนอตอสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตำบล โดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

2.7 การวินิจฉัยสั ่งการ การนำเสนอเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำปาหลายหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอำนาจ



ใน สำนัก กอง ฝายตางๆ ไดรับรายงานสรุปผลและจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจสรุปโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอนายกเทศมนตรีตำบลคำปา
หลาย 

 
3. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำปาหลายมีอำนาจ

หนาที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกเทศมนตรี
ตำบลคำปาหลายเพื่อใหนายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลายเสนอตอสภาเทศบาลตำบลและคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลคำปาหลายอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
 
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 

 
     ธันวาคม 

 
 
 
 

 
ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน 
ในตำบลคำปาหลายทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง 
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยนกวาสามสิบวัน 
 

4. เครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธากรที ่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใชเคร่ืองมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพือ่
ใชในการติดตามและประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน 
และหรือโดยการสรางเคร ื ่องการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาทองถ ิ ่นไดแก  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) สังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่
ทั ่วไป อำนาจหนาที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคำปาหลาย รวมถึงผู มีสวนไดเสียในทองถิ ่นรวมทั้งเกณฑ
มาตรฐาน แบบตางๆที่ไดกำหนดข้ึนหรือการนำไปทดลองเพื่อใชปรับปรุงแกไขแลว จึงนำเคร่ืองมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

เสนอ นายกเทศมนตรี สภาทองถิ่น รายงาน
 

 
 

นายกเทศมนตรี 
คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

นายกเทศมนตรี 
 

 

เสนอ เสนอ 



 
 
 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลคำปาหลายกำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
     1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี ้
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลคำปา
หลายอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผาน
มาทุกคร้ัง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม เพื่อใหนายกเทศมนตรเีสนอ
สภาเทศบาลตำบลคำปาหลายภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
     1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ไดกำหนดข้ึนมีความสอดคลองและนำไปกำหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
     1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยูจริงใน
เทศบาลตำบลคำปาหลายมาปฏิบัติงาน 
     1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงานโครงการตางๆจะวัดจากรายการ
ที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและที่ผานมา โครงการที่ตอเนื่องจากปงบประมาณที่
ผานมา 
    1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลคำปาหลายซึ่งสามารถวัดได
ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เปนตน 
     1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพทำใหเกิดผลลัพธและผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เปนความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
     กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตำบลคำปาหลายในระดับหมูบานและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ
และจังหวัดดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัด
เดียวกัน 
 2. ระเบียบ วิธใีนการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลคำปาหลาย กำหนด 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล 
  2) เคร่ืองมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการตางๆ 
 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่จะเกิดข้ึน 
  2) การประเมิน (survey) การรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทำไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผูมี
สวนเกี่ยวของ เจาหนาที่บุคลากรของเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 
 
 
 3 กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลคำปาหลายกำหนด
เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื ่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น เชน การ
ทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนลาดยางชนิดแอลฟลทติกคอนกรีต จะใชการทดสอบตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใชการทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ เปนตน 
    3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวาผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal semi-formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบ
โครงสราง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal 
interview) ซึ่งคลายๆกับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน 
    3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
คำปาหลายใชการสังเกตเพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตำบลคำปาหลาย มี
การบันทึกการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชนใน
หมู บานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีส วนรวม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสราง และความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
    3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจำเปน ความตองการของประชาชนในตำบลคำปาหลาย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไวเปน
หลักฐาน 
    3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทศาสตรและโครงการมีความจำเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถิ ่น สาเหตุของปญหาแนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คา
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตปรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 



 การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที ่สำคัญคือ การนำไปใชแกไขปญหาตางๆ ระหวางดำเนิน
โครงการรองลงมาคือนำไปใชสำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประโยชนตางๆ แยกเปน
หัวขอได ดังนี้  
 1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตางๆของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำใหวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนปจจัยที่ทำใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทำใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
 3. ชวยใหการใชทรัพยากรตางๆเกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตางๆที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตางๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ทำให
ไดรับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจองคกร ตางๆ 
 5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลคำปาหลาย ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสำนัก/กอง/
ผาย ตางๆของเทศบาลตำบลคำปาหลาย สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาทองถิ ่นใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอำนาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการตางๆสำหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได 

7. ทำใหภารกิจตางๆของบุคลากรในเทศบาลตำบลคำปาหลาย แตละคน แตละสำนัก/กอง/ฝายตางๆ
มีความสอดคลองกัน ประสานการทำงานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทำใหเปาหมายของเทศบาลตำบลคำปา
หลายเกิดความสำเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตางตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 

สวนท่ี 2 การติดตามและประเมินผล 
 

1. สรปุผลการตดิตามและประเมนิผล ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลคำปาหลายเปนยุทธศาสตรที่กำหนดระยะเวลา 5 ป 

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลคำปาหลายที่กำหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำปาหลายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนชุมชนตำบลคำปาหลาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที ่ 1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2. แนวทางการสงเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตรที ่ 2   การพัฒนาดานการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในสังคม 
2. แนวทางการพัฒนาดานสาธารณสุขปองกันและระงับโรคติดตอ 
๓. แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยและปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๔. แนวทางการปองกันและแกไขการแพรระบาดของยาเสพติด ตลอดจนชวยเหลือผูเสพยา
เสพติด 

ยุทธศาสตรที ่ 3  การพัฒนาดานการศกึษา การกีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
2. แนวทางการสงเสริมการศึกษาภาคบังคับ 
3. แนวทางสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
๔. แนวทางการสงเสริมดานศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕. แนวทางการสงเสริมและอนุรักษประเพณีทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที ่ 4การพัฒนาแหลงนำ้และโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปรับปรุง/บำรุงรักษาและกอสรางถนน งานอาคาร สะพาน ทางน้ำ รางระบายนำ้ ทาง

เทา ไฟฟา ประปาและพัฒนาระบบจราจร 
2. การสราง/ปรับปรุง-บำรุงรักษา ฝายนำ้ลน งานขุดลอกสระนำ้สาธารณะ ลำหวย ขุดสระ

น้ำ บาดาล แหลงนำ้เพื่ออุปโภค-บริโภค และนำ้เพือ่การเกษตร 
ยุทธศาสตรที ่ 5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 



1. แนวทางการสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตำบล 
2. แนวทางการพัฒนาศกัยภาพประสทิธิภาพขององคกร 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที ่ 6  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2.แนวทางการบำบัดและกำจัดขยะ 

วิสัยทัศนในการพฒันาเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
 

 “เศรษฐกิจดี  มีการคมนาคมสะดวก   การศึกษาเดน  ชุมชนเขมแข็ง” 
 

พันธกิจการพฒันา 
 พันธกิจที่ 1  การสงเสริมการสนับสนนุดานการเกษตรและปจจัยการผลิต 
 พันธกิจที่ 2 การสงเสริมอาชีพและสรางรายไดที่ม่ันคงใหแกประชาชนในเขตเทศบาล 
 พันธกิจที่ 3 สงเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป 
 พันธกิจที่ 4 การพัฒนาเมืองนาอยู โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคใหทั่วถึงปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน 

พันธกิจที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
(1) เกษตรกรมีปจจัยสงเสริมการผลิตมากข้ึนและเพียงพอ 
(2)  ราษฎรมีอาชีพและรายไดทีเ่พียงพอ  

 (3)  ราษฎรมีความรูและเกิดการเรียนรูตลอดเวลา เปนชุมชนแหงการเรียนรู 
(4)  ราษฎรมีความสะดวกสบายดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(5)  ราษฎรและชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
ประกาศ เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

                                ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให อปท.สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดำเนนิงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชน 
ในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5)  
กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิน่เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
                                ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตำบลคำปาหลาย จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลคำปาหลาย ดังนี ้ 

 

ก. วิสัยทัศน ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
    "เศรษฐกิจด ีมีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเดน ชุมชนเขมแข็ง"  

 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 
    1. พัฒนาระบบการคา การลงทุน การเกษตร การทองเท่ียว และความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือนบาน อาเซียน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน 
    2. พัฒนาทรัพยกรมนษุยใหมีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสูสังคมฐานความรู 
    3. สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปญญาทองถิ่น ใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4. สรางความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตำบลคำปาหลายไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
    การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความยากจน 
    การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
    การศึกษา กีฬานนัทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

 



    การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ดานการเมืองการบริหาร 
    ยุทธสาสตรการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ง. การวางแผน 
                       เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของ

ประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ปตอไป 
    เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจดั
ปญหาความยากจน 

13 140,000.00 12 385,000.00 22 1,273,600.00 20 840,000.00 20 725,000.00 

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 22 15,926,000.00 31 17,780,400.00 48 21,747,400.00 44 23,330,000.00 38 22,140,000.00 

การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

9 15,617,600.00 6 14,516,800.00 38 68,291,800.00 40 68,685,600.00 34 66,581,800.00 

การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 37 13,328,500.00 77 88,736,200.00 66 97,026,400.00 72 104,495,900.00 30 1,077,579,000.00 

ดานการเมืองการบริหาร 13 3,470,000.00 24 3,875,000.00 28 4,815,000.00 34 8,312,000.00 32 8,210,000.00 

ยุทธสาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

3 470,000.00 8 800,000.00 9 7,785,000.00 12 18,290,000.00 12 18,290,000.00 

รวม 97 48,952,100.00 158 126,093,400.00 211 200,939,200.00 222 223,953,500.00 166 1,193,525,800.00 
 

 

                                                                                         
 
 
 
                                                                                                         จ. การจัดทำงบประมาณ 
 
                                    ผูบริหารเทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ งบประมาณ 35,703,400 บาท สามารถ
จำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

 



ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

1. การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจดัปญหาความยากจน 2 40,000.00 

2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 24 18,304,944.00 

3. การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 10 13,017,500.00 

4. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 19 2,247,500.00 

5. ดานการเมืองการบริหาร 16 812,056.00 

6. ยุทธสาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนรุักษสิง่แวดลอม 5 1,281,400.00 

รวม 76 35,703,400.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธสาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปา 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางจิตสำนึกรักปาอันเปนตนกำเนดิ
ของแหลงน้ำและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ตนไม ปาไมในเขตพ้ืนท่ีตำบลคำปาหลาย 

2. 
ยุทธสาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ำเสีย 

80,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลตอ
สุขภาพอนามัย สวัสดภิาพและ คุณภาพชีวิต
ของประชาขน 

เขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

3. 
ยุทธสาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมสุขอนามัยตลาด 
นาซ้ือและปลอดภัย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือรักษาความสะอาดตลาดนาซ้ือและ
ปลอดภัย 

ตลาดในชุมชน 

4. 
ยุทธสาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
อุปโภคและบริโภคตามเกณฑ
สุขอนามัย 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค
ตามเกณฑสุขอนามัย 

น้ำอุปโภคบริโภค 

5. 
ยุทธสาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

คาบริการในการท้ิงขยะมูลฝอย 
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 

1,196,400.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจายเปนคาบริการในการท้ิงขยะของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ท่ีไปท้ิง
กับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร 

ปริมาณขยะท่ีนำไปท้ิงในแตละวัน 

6. 
การพัฒนาดานสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ขจัดปญหาความยากจน 

โครงการจัดอบรมเกษตรกรเชงิ
ปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพ
ปลูกขาวอินทรียปลอดสารพิษใน
การจัดทำแปลงตัวอยางสาธิตการ
ปลูกขาวอินทรียปลอดสารพิษใน
แปลงนาของเกษตรกร 

20,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนหันมาปลูกขาว
อินทรยปลอดสารพิษ 

ประชาชนตำบลคำปาหลาย 

7. 
การพัฒนาดานสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ขจัดปญหาความยากจน 

โครงการอบรมเกษตรกรเชิง
ปฏิบัติการเรียนรูการทำเกษตร
ทฤษฏีใหมตามศาสตรพระราชา
เพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดใน

20,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหเกษตรกรทำเกษตรทฤษฏีใหมตาม
ศาสตรพระราชาเพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายได 

ประชาชนตำบลคำปาหลาย 



ครัวเรือนเกษตรกรพ่ึงตนเองได
กาวสูเกษตรกรไทย 4.0 

8. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

จายเบ้ียยงัชีพผูปวยเอดส 150,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพอยางท่ัวถึง ผูติดเชื้อเอดส ตำบลคำปาหลาย 

9. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

จายเบ้ียยงัชีพผูพิการ 4,176,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพอยางท่ัวถึง ผูพิการ ตำบลคำปาหลาย 

10. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

จายเบ้ียยงัชีพผูสูงอาย ุ
11,500,000.0

0 

สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพอยางท่ัวถึง ผูสูงอายุ ตำบลคำปาหลาย 

11. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

สนับสนนุกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพระดับทองถิ่น 

250,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ประชาชน ตำบลคำปาหลาย 

12. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุง ซอมแซม สรางบานท่ี
อยูอาศัยของ ผูสูงอายุ พิการ 
ผูดอยโอกาส ผูยากไรและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย 

66,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยท่ีแข็งแรงมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

บาน ท่ีอยูอาศัย ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

13. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 20,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเสริมอาชีพใหประชาชนท่ัวไป 
เยาวชน สตร ีผูวางงาน ฯลฯ 

ประชาชนท่ัวไป เยาวชน สตรี ผูวางงาน 

14. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการชมรมผูสูงอายุ 150,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือใหผูสูงอายุในเขตตำบลคำปาหลาย มี
การทำกิจกรรมรวมกันและสราง
เสริม สุขภาพจิตท่ีดีใหกับผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต ตำบลคำปาหลาย 

15. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 

20,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 



16. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

คาใชจายในการสงเสริม 
สนับสนนุ พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

30,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ประชาชนตำบลคำปาหลาย 

17. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสนับสนนุกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอาย ุ

150,000.00 
สวนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจัดกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุและสงเสริม
ใหผูสูงอายุไดเรยีนรูตลอดชวีิต 

ผูสูงอายุตำบลคำปาหลาย 

18. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน(อสม.)เชิงรุก 

340,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุขทุก
หมูบานในตำบลคำปาหลาย 

อุดหนุนตามโครงการสาธารณสุขหมูบาน 
จำนวน 17 หมูบาน 

19. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพ่ือกำจัดยุงลายซ่ึงเปนพาหะนำโรคไมให
เกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก - เพ่ือ
รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนนิ
กิจกรรมปองกันและควบคุม โรค
ไขเลือดออกในบานของตนเองอยางตอเนื่อง 

-จัดกิจกรรมรณรงค กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตาม
แผนงานโครงการ -จัดซ้ือทรายอะเบท น้ำยาเคมี 
เพ่ือใชในการฉีดพน 

20. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันยาเสพติด 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนหางไกลยาเสพติด ประชาชนตำบลคำปาหลาย 

21. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอบรมใหความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ของผูปวยเอดส 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพของผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

22. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการวัยเรยีน วัยใส หางไกล
เอดส 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหเยาวชนกลุมเสี่ยงมึความรูและทักษะ
ในการปองกันโรคเอดส 

เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

23. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1,100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจายใหกับสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม คำสั่ง
ของเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

อปพร. 

24. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ 
ชวงเทศกาลปใหม/สงกรานต 

60,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือลดอุบัติเหตุในชุมชนในเทศกาลปใหม 
สงกรานต 

บริเวณพ้ืนท่ีจุดตรวจในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล 
ตำบลคำปาหลาย 



25. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการฝกอบรมปองกันและ
ควบคุมไฟปา 

1,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือปองกันและควบคุมไฟปาและปองกัน
อยางทันทวงที 

จัดกิจกรรมโครงการฝกอบรมปองกันและควบคุม
ไฟปา 

26. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
ภารกิจถายโอนการควบคุมไฟปา 

1,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือดำเนินการตามภารกิจถายโอนการ
ควบคุมไฟปา 

การควบคุมไฟปา 

27. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบา 

69,944.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดซ้ือน้ำยาวัคซีนปองกันโรคพิษ สุนขับา 
สัตวเลีย้งและคน ในเขตเทศบาล  
ตำบลคำปาหลาย 

28. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

130,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเปนผูชวยเจาพนักงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี 

อบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
เทศบาลอยางนอย 50 คน 

29. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19)และการจัดทำหนากาก
อนามัยเพ่ือการปองกันตนเอง 

26,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมี
การดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูในการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำ
หนากากอนามัยเพ่ือการปองกันตนเอง 

บุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูนำ
หมูบาน กำนันและผูใหญบาน  
ผูนำชุมชน อาสาสมัครในพ้ืนท่ี อสม.  
กลุมสตรี จิตอาสา และประชาชนท่ีสนใจเพ่ือสราง
วิทยากรหรือทีม ก. 

30. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

สำรวจขอมูลจำนวนสตัวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนในการสำรวจขอมูล
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว 

ขอมูลสตัวเลีย้ง ลูกดวยนม 

31. 
การพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอยางเขมแขง็
และยั่งยนื 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
และอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน 

ประชาชน 

32. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

เจาะบอน้ำบาดาล หมู 6 บริเวณ
วัด 

106,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับน้ำ 

ขุดเจาะบอน้ำบาดาล 
ทอ PVC ชั้น 13.50 ขนาด 6 นิ้ว คาเฉลี่ยความ
ลึกตั้งแต 0.5-42.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล 



33. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางระบบประปาหมูบาน 
ม. 8 บริเวณบานนายเอนก วเิศษ
โวหาร 

330,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

กอสรางหอถังสูง ขนาดกวาง 3.00 ม. 
พรอมเจาะบอน้ำบาดาล  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

34. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมู 7 รอบ
หนองสิม 

418,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
สำหรับใชในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนน คสล. หมู 7 ขนาดผิวจราจร
กวาง 3 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.15 ม. 
ไหลทางขางละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 840 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคา) 

35. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมู 5 (สาย
รอบหมูบาน) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
สำหรับใชในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายรอบหมูบาน) หมู 5  
ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางขางละ 0.50 เมตร (รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคำปาหลาย) 

36. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนน คสล. หมู 14 (สาย
ทางเขาวัดคำน้ำบุน) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
สำหรับใชในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู 14  
บานสามขา (สายทางเขาวัดคำน้ำบุน)  
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหลทางขางละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 1,750 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา) 

37. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางอาคารฌาปณ สถานหรือ
เมรุ ม.16 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนใชในทางศาสนา 
กอสรางอาคารฌาปณสถาน ม.16 
4.00x8.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 

38. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวย ูหมู17 ขางบานนางทอง
พรรณ 

178,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีรางระบายน้ำท่ีมี
มาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 



39. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการยายหอถังประปา
หมูบาน 1 บริเวณท่ีดนินาย ทอง
วัน สุพร 

227,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

ยายหอถังประปา หมูท่ี 1 ขนาดกวาง3.00เมตร 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

40. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางระบบประปา หมูบาน ม.
2 บานนาง เตือนใจ คำลือไชย 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

กอสรางหอถังสูง ขนาดกวาง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

41. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางระบบประปา หมูบาน ม.
3 บานนาย สำรอง คำมุงคุณ 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

กอสรางหอถังสูง ขนาดกวาง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

42. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางระบบประปา หมูบาน ม.
9 บานนาง บัญชา บุญเสริม 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

กอสรางหอถังสูง ขนาดกวาง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

43. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางระบบประปา หมูบาน ม.
10 บานนาย อุทัย คำลือไชย 

325,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

กอสรางหอถังสูง ขนาดกวาง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

44. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการยายหอถังประปา 
หมูบาน 12 บริเวณท่ีดิน นางรุง
ลาวรรณ บุญวาล 

104,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนเก่ียวกับระบบ
น้ำประปา 

ยายหอถังประปา หมูท่ี 12 ขนาดกวาง3.00เมตร 
สูง10.00เมตร พรอมเจาะบอน้ำบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

45. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวย ูหมู 15 ขางรีสอรทอาเซิน 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีรางระบายน้ำท่ีมี
มาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 



46. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวย ูหมู 13 คุมเทพสุริยา 

491,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีรางระบายน้ำท่ีมี
มาตรฐาน 

กอสรางรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
กวาง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

47. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางถนนดนิลูกรัง 
หมู 11 บริเวณสวนนาย เหมือน
ดาว 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนดนิลูกรังใชในการ
เดินทาง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ลงดนิถมหนา
เฉลี่ย 0.40 ม. ลงดนิลูกรังหนาเฉลีย่ 0.20 ม. 
ยาว 660 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,640 ตารางเมตร 

48. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

กอสรางทอเหลี่ยม
ชนิด 2 ชองทาง หมูท่ี 4 (อาง
เก็บน้ำหวยชะเงิบ) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใชในการระบายน้ำใหสะดวกยิ่งขึน้ 
กอสรางทอเหลี่ยม ชนิด 2ทาง ขนาด
1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

49. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ขยายแนวเขตไฟฟาภายในตำบล
คำปาหลาย 

68,500.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือขยายเขตการบริการดานไฟฟาในตำบล
คำปาหลาย 

เพ่ือขยายไฟฟาแรงต่ำภายในตำบลคำปาหลาย 
ท้ัง 17 หมูบาน 

50. 
การพัฒนาแหลงน้ำและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการเสริมผิวแอสฟสติกส
คอนกรีต (ลานคสล. เดิมหนา
สำนักงานเทศบาล) 

0.00 

สวนโยธา, กองโยธา, กอง
ชาง, กองชางสุขาภิบาล
, กองประปา, สำนักชาง
, สำนักการชาง 

เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอราชการไดรับ
ความสะดวกยิ่งขึน้ 

เสริมผิวแอสฟสติกสคอนกรีต (ลานคสล.เดิมหนา 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย)กวาง 30เมตร ยาว
40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,200ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน ประมาณราคาของเทศบาลฯ 

51. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการวันเทศบาล 2,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหพนักงานเทศบาลมีจิตสำนึกถึงวัน
เทศบาลท่ีมีการกอตั้งขึ้นครั้งแรก 

ผูบริหาร พนักงานเทศบาล 

52. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดทำแผนท่ีภาษ ี 200,000.00 
สวนการคลัง, กองคลัง
, สำนักคลัง 

เพ่ือใหทราบขอบเขตการปกครองและทำเล
ท่ีตั้งทรัพยสินทำการประเมินภาษีท่ีถูกตอง
และเปนธรรมไมเกิดการคางชำระภาษีและ
เปนเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีไดอยาง

ขอมูลท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์เปน นส 3 โฉนด จาก
สำนักงานท่ีดินจังหวดั 



ถูกตองครบถวน เปนธรรมในการบริการรับ
ชำระภาษี 

53. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมทองถิ่นไทย 2,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมและมีความ
สามัคคีในการรวมกิจกรรม 

ผูบริหารทองถิ่นและพนักงานเทศบาล 

54. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีและ
ประชาสัมพันธภาษีทองถิ่น 

5,000.00 
สวนการคลัง, กองคลัง
, สำนักคลัง 

เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีไดครบถวนถูกตอง
ตามเปาหมายและอำนวยความสะดวกใหแก
ประชาชนผูเสียภาษี 

ประชาชนผูทีอยูในขายตองสเียภาษแีละมี
ทรัพยสินอยูในเขตเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

55. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

คาใชจายสำหรับจางเหมาบริการ
ตางๆของสำนักงานเทศบาล
ตำบลคำปาหลาย 

498,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจายเปนคาบริการจางเหมาท่ัวๆไปของ
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

สำนักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา 

56. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

อบรมคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพ่ือจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมอยางตอเนื่อง 2. เพ่ือใหขาราชการ 
/ พนักงานจาง ของเทศบาลตำบลคำปา
หลายไดพัฒนา ดานคุณธรรมและจรยิธรรม
ในการดำเนินชีวติและดานการงาน 

ขาราชการ/พนักงานจาง เทศบาลตำบลคำปา
หลาย 

57. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

เลือกตั้งนายกเทศมนตรแีละ
สมาชิก สท. (เลือกตั้งท่ัวไป /
เลือกตั้งซอม) 

26,056.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิก สท. ท่ีวางลงใหครบตามจำนวน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

จำนวนนายกเทศมนตรี และสมาชิก สท.ท่ีวางลง 

58. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดทำเวทีประชาคม
หมูบาน 

4,000.00 

สวนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนัก
นโยบายและแผน 

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนพัฒนาของเทศบาล 

ประชาชนท้ัง 17 หมูบาน 

59. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการศูนยปรองดองเพ่ือการ
ปฏิรูประดับตำบลคำปาหลาย 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางความสุขอยางยั่งยนืตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) 

ประชาชน หมู 1-17 ตำบลคำปาหลาย 

60. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม

10,000.00 
สวนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ

เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผน
ชุมชนของหมูบานตวัเอง 

ท้ัง 17 หมูบาน 



สนับสนนุการ จัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

และแผนงาน, สำนัก
นโยบายและแผน 

61. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกอบรมใหความรู
สำหรับ ผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล มีความรูความ
เขาใจ สามารถนำมาแกปญหาในการพัฒนา
ดานตางๆ มากขึ้น 

ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล 

62. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการ 
พิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสำนึกและรักษาไวซ่ึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ประชาชนในเขตเทศบาลคำปาหลาย 

63. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการประชุมประชาคม
ทองถิ่น (ระดับตำบล) 

0.00 

สวนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนัก
นโยบายและแผน 

เพ่ือสงเสริมการสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในการจัดทำแผนพัฒนา ทองถิน่
และแผนชุมชน 

ประชาชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผูนำ
ชุมชน อสม. อปพร.และ ทุกภาคสวนในเขต 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย 

64. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝกอบรม ประชุม ชี้แจง 
ทำความเขาใจ เพ่ือสรางทัศนคติ 
และจิตสำนึกท่ีดีงามในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทโดยแนน
การมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสรางทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีงามในการ
อยูรวมกันอยางสมานฉนัท 

ประชาชนในเขตตำบลคำปาหลาย 

65. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดงานเฉลิมพระเกียรติใหกับพระบรม
วงศานุวงคทุกพระองค เนื่องในงาน
วัน สำคัญตางๆของทุกพระองค 

พระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค 

66. 
ดานการเมืองการ
บริหาร 

โครงการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนและเจาหนาท่ีในเขต
เทศบาลตำบลคำปาหลายสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 

ประชาขนและเจาหนาท่ีในเขตเทศบาลตำบลคำ
ปาหลาย 

67. 
การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม

โครงการสนับสนนุอาหารเสริม
(นม) สำหรับศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

3,012,500.00 
สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม

เพ่ือใหเด็กเล็กกอนวัยเรยีนไดรับอาหารเสริม
(นม)ครบถวน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แหง 



ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

68. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ 70,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือเปนเวทีใหเด็กไดแสดงความสามารถของ
เด็กปฐมวัย/เด็กนักเรียนในตำบล 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/เด็กนักเรยีนตำบลคำปาหลาย 

69. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

สนับสนนุอาหารกลางวันเด็กเด็ก
นักเรียนโรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลคำปาหลาย 

4,468,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนในเขตตำบลคำปาหลาย 
ไดรับประทานอยางครบถวนทุกคน 

เด็กนักเรยีนในเขตตำบลคำปาหลาย 

70. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

สนับสนนุอาหารเสริม (นม) เด็ก
เด็กนักเรยีนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ตำบลคำปาหลาย 

3,012,500.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียนในเขตตำบลคำปาหลาย
ไดอาหารเสริม(นม) ครบถวนตาม
หลัก โภชนาการ 

เด็กนักเรยีนในเขตตำบลคำปาหลาย 

71. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กนา
อยู 

0.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

- เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
รางกายและสมอง
เจริญเติบโต สมวัย - เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลคำปาหลาย 
จำนวน 10 ศูนย 

72. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,319,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือดำเนินการจัดสรรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และ
เทศบาลตำบลคำปาหลายเปนคาใชจาย
สำหรับสนับสนนุสถานศึกษา ในการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาทองถิ่น 

เงินอุดหนนุสำหรับสงเสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แหง เชน - คาหนังสือ
ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 10 แหง 
อาย ุ3-5 ป คนละ 200 บาท/ป - คาเครื่องแบบ
นักเรียนใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวน 10 แหง อาย ุ3-5 ป คนละ 300 บาท/
ป - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกับเด็กในศนูย



พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แหงอาย ุ3-5 ป คน
ละ 430 บาท/ป 

73. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาของเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลคำปาหลาย 
จำนวน 10 ศูนย 

74. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการแขงขนักีฬาและสงเสริม
กีฬาในตำบล 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท่ีดีใหกับประชาชน
และบุคลท่ัวไปใหเห็นความสำคัญ ในการ
ออกกำลังกาย 

ประชาชนในตำบลคำปาหลาย 

75. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

คาใชจายในการจัดงานประเพณี
ไทยตางๆ 

45,500.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีไทย
ตางๆ 

ประเพณีไทยตางๆ 

76. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยทองถิ่นไทยผานการเลน 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาของเด็ก 

เด็กเล็กท่ีอยูในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                          ฉ. การใชจายงบประมาณ 
                     เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จำนวนเงนิ 34,857,844 บาท 
 มีการเบิกจายงบประมาณ จำนวน 32 โครงการ จำนวนเงนิ 32,792,320 ลานบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจดัปญหาความยากจน     

การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 12 16,758,129.00 12 16,758,129.00 

การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 7 12,221,714.44 7 12,221,714.44 

การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 8 2,157,000.00 7 2,051,500.00 

ดานการเมืองการบริหาร 5 642,080.00 5 642,080.00 

ยุทธสาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอม 1 1,118,897.00 1 1,118,897.00 

รวม 33 32,897,820.44 32 32,792,320.44 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลคำปาหลาย ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน งบตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธสาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 1,196,400.00 1,118,897.00 1,118,897.00 77,503.00 

2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 150,000.00 131,500.00 131,500.00 18,500.00 

3. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพคนพิการ 4,176,000.00 3,603,200.00 3,603,200.00 572,800.00 

4. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 11,500,000.00 11,178,500.00 11,178,500.00 321,500.00 

5. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิ

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

6. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการสนับสนนุกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอาย ุ

150,000.00 114,380.00 114,380.00 35,620.00 

7. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการสนับสนนุกิจกรรม
โรงเรียนผูสูงอาย ุ

150,000.00 114,380.00 114,380.00 35,620.00 

8. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

30,000.00 24,020.00 24,020.00 5,980.00 

9. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
คาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอัน
เปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

1,100,000.00 1,097,000.00 1,097,000.00 3,000.00 

10. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล 

60,000.00 30,540.00 30,540.00 29,460.00 

11. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบา 

69,944.00 69,944.00 69,944.00 0.00 

12. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

130,000.00 120,250.00 120,250.00 9,750.00 

13. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให
ความรูในการปองกันโรคติดเชื้อ

26,000.00 24,415.00 24,415.00 1,585.00 



ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และจัดทำหนากากอนามัย
เพ่ือปองกันตนเอง 

14. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการเจาะบอน้ำบาดาล หมู
ท่ี 6 (บริเวณพ้ืนท่ีวดั) 

106,000.00 105,500.00 0.00 500.00 

15. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 8 (บรเิวณท่ีดนิ 
นายเอนกค) 

330,000.00 329,500.00 329,500.00 500.00 

16. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก หมูท่ี 7 (รอบหนอง
สิม) 

418,000.00 417,500.00 417,500.00 500.00 

17. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล. รูปตัวยู หมูท่ี 17 (ขาง
บาน นางทองพรรณ) 

178,000.00 173,000.00 173,000.00 5,000.00 

18. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการยายหอถังประปาหมูบาน 
หมูท่ี 1 (บริเวณท่ีดนินายทอง
วัน สพุร) 

227,000.00 226,500.00 226,500.00 500.00 

19. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางระบบประปา
หมูบาน หมูท่ี 10 (บริเวณสวน
ยาง นายอุทัย คำลือไชย) 

325,000.00 324,500.00 324,500.00 500.00 

20. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการยายหอถังประปาหมูบาน 
หมูท่ี 12 (ท่ีดินนางรุงลาวร
รณ บุญวาล) 

104,000.00 103,500.00 103,500.00 500.00 

21. การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางรางระบาย
น้ำ คสล.รูปตัวย ูหมูท่ี 13(คุม
เทพสุริยา) 

491,000.00 477,000.00 477,000.00 14,000.00 

22. ดานการเมืองการบริหาร 
คาใชจายในการดำเนินงานแผนท่ี
ภาษ ี

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 



23. ดานการเมืองการบริหาร 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีและ
ประชาสัมพันธภาษีทองถิ่น 

5,000.00 3,300.00 3,300.00 1,700.00 

24. ดานการเมืองการบริหาร คาจางเหมาบริการ 498,000.00 414,400.00 414,400.00 83,600.00 

25. ดานการเมืองการบริหาร โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 9,600.00 9,600.00 400.00 

26. ดานการเมืองการบริหาร 

โครงการการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือนและระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

20,000.00 14,780.00 14,780.00 5,220.00 

27. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม) 3,012,500.00 2,854,855.22 2,854,855.22 157,644.78 

28. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 70,000.00 69,954.00 69,954.00 46.00 

29. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุอาหารกลางวัน
ในโรงเรยีน 

4,468,000.00 4,310,480.00 4,310,480.00 157,520.00 

30. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

คาอาหารเสริม (นม) 3,012,500.00 2,854,855.22 2,854,855.22 157,644.78 

31. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,319,000.00 2,084,770.00 2,084,770.00 234,230.00 

32. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

คาใชจายในการแขงขันกีฬาและ
สงเสริมกีฬาในตำบล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

33. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 

คาใชจายในการจัดงานประเพณี
ไทยตางๆ 

45,500.00 16,800.00 16,800.00 28,700.00 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป 2563 
เทศบาลตำบลคำปาหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร 
แผนการดำเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 



จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความ
ยากจน 

22 1,273,600.00 2 40,000.00     

2.การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 48 21,747,400.00 24 18,304,944.00 12 16,758,129.00 12 16,758,129.00 

3.การศึกษา กีฬานันทนาการและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

38 68,291,800.00 10 13,017,500.00 7 12,221,714.44 7 12,221,714.44 

4.การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐาน 66 97,026,400.00 19 2,247,500.00 8 2,157,000.00 7 2,051,500.00 

5.ดานการเมืองการบริหาร 28 4,815,000.00 16 812,056.00 5 642,080.00 5 642,080.00 

6.ยุทธสาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิง่แวดลอม 9 7,785,000.00 5 1,281,400.00 1 1,118,897.00 1 1,118,897.00 

รวม 211 200,939,200.00 76 35,703,400.00 33 32,897,820.44 32 32,792,320.44 
 

     
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                            ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสยัหรือมีความประสงคจะเสนอตวามคดิเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขอ
เทศบาลตำบลคำปาหลายทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนนิการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

                                                                                                        
 
                                                               

 



  
                                                                                                      นายกเทศบาลตำบลคำปาหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 

เทศบาลตําบลคําป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  

ยทุธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

การพฒันาดา้นส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงและขจดัปัญหาความยากจน 
            

แบบ ผ.01 



     แผนงานการเกษตร 13 140,000.00 12 385,000.00 22 1,273,600.00 20 840,000.00 20 725,000.00 87 3,363,600.00 

การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ             

     แผนงานงานรักษาความสงบ

ภายใน 
4 1,405,000.00 4 1,405,000.00 15 3,805,000.00 16 3,815,000.00 13 2,995,000.00 52 13,425,000.00 

     แผนงานสาธารณสุข 5 80,000.00 11 789,000.00 9 886,000.00 8 860,000.00 7 820,000.00 40 3,435,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 85,000.00 8 290,000.00 11 820,000.00 11 860,000.00 9 530,000.00 46 2,585,000.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
2 10,000.00 4 36,000.00 9 946,000.00 5 775,000.00 5 775,000.00 25 2,542,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานงบกลาง 4 14,346,000.00 4 15,260,400.00 4 15,290,400.00 4 17,020,000.00 4 17,020,000.00 20 78,936,800.00 

การศึกษา กีฬานันทนาการและ

ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

            

     แผนงานการศึกษา 9 15,617,600.00 6 14,516,800.00 31 17,941,800.00 34 18,435,600.00 28 16,331,800.00 108 82,843,600.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 
0 0.00 0 0.00 7 50,350,000.00 6 50,250,000.00 6 50,250,000.00 19 150,850,000.00 

การพฒันาแหล่งนํ้าและโครงสร้าง

พื้นฐาน 
            

     แผนงานเคหะและชุมชน 37 13,328,500.00 77 88,736,200.00 65 47,026,400.00 71 54,495,900.00 29 1,027,579,000.00 279 1,231,166,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 
0 0.00 0 0.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 1 50,000,000.00 3 150,000,000.00 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 



ดา้นการเมืองการบริหาร             

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 3,470,000.00 24 3,875,000.00 28 4,815,000.00 34 8,312,000.00 32 8,210,000.00 131 28,682,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบ

ภายใน 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธสาสตร์การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

            

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 20,000.00 3 125,000.00 2 110,000.00 3 115,000.00 3 115,000.00 12 485,000.00 

     แผนงานงานรักษาความสงบ

ภายใน 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการศึกษา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสาธารณสุข 1 50,000.00 4 275,000.00 6 7,275,000.00 8 17,775,000.00 8 17,775,000.00 27 43,150,000.00 

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานเคหะและชุมชน 1 400,000.00 1 400,000.00 1 400,000.00 1 400,000.00 1 400,000.00 5 2,000,000.00 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

และนันทนาการ 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งส้ิน 97 48,952,100.00 158 126,093,400.00 211 200,939,200.00 222 223,953,500.00 166 1,193,525,800.00 854 1,793,464,000.00 
 

ขอ้มูล ณ 16/11/2563 

 
 
 



 
 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 
 (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ 5 คะแนน 
 (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน  5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
 (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑทีค่วรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพือ่สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

 2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

  2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5) เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
 
   (6) โครงการมีความสอดคลองกับThailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน 
   (12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 



 
 
 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑทีค่วรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควรนอยกวารอยละ 80 (80คะแนน) 
 

3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นการพจิารณา 

1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(10) 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด(10) 
 3.3 ยุทธศาสตรจงัหวัด(10) 
 3.4 วิสัยทศัน(5) 
 3.5 กลยุทธ(5) 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ(5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร(5) 
 3.8 แผนงาน(5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม(5) 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ(5) รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนท่ี 4 สรปุผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

1.สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 
1.1 การวดัผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชงิปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน(Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model)หรือ Scorecard Modelของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธ์ิ(Result Framework Model(RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuamet System(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม(Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) 
(10)  แบบประเมินตนเอง(Self- Assessment Model) 
(11)  แบบอ่ืนๆที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) -(10) หรือ

เปนแบบผสมก็ได 
เชิงปริมาณ(Quantity)เชงิคุณภาพ(Quality)ผลที่ไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย(Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามที่กำหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator:KPIs) 
ผลกระทบ(Impact) 
 

2.ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
2.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต (เชน จะทำ สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
      ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะพัฒนา 

เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ(PEST)ตลอดเวลา 
ซึ่งประกอบไปดวย 

 1.สิ่งแวดลอมดานการเมือง(Political Environment) 
 2.สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ(Economic Environment) 
 3.สิ่งแวดลอมดานสังคม(Social Environment) และ 
 4.สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ(Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

  
                 Ry                                    
 
   พัฒนา เติบโต อยูรอด 

  
 
 
 
 
 
 
             
            จากแผนภาพ เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึง่ จงึมีความจำเปนที่จะตองมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที ่กลาวมาแลว เพื่อใหองคกร
พัฒนาเติบโตและอยูรอดตอไป วัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี ้

1) การปรบัตวัใหเขากับการเมอืง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกเปน 2 ระดับไดแก  

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชนการเมืองของ 
อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกต้ังผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบาน
นั้นๆเปนตน 
     ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี ่ยวของตางชี ้วาการเมืองระดับชาติ ยังมีอิทธิพลตอ
การเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชนการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสยีง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกต้ังให
เฉพาะทองถ่ินที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 
     ในอนาคต อำนาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น สวนหนึ่ง
ก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางย่ิงอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอดออกมาเปนนโยบายของ
รัฐที ่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ซึ ่งมักสลับสับเปลี ่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือการรวมอำนาจการปกครอง
(Centralization)หรือการกระจายอำนาจการปกครอง(Decentralization)ดังนั้น ผูที่จะปฏิบัติงานในเทศบาลจึงจำเปนที่
จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขากับ
สภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
  ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น ทุกฝายควรตองรูความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล  อบต.และระดับหมูบาน เพราะ
การเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็
ทางออม ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางคร้ังระเบียบ
กฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความ 
 

สังคม 
(Social) 

 

การเมือง 
(Political) 

องคการ 
(Organization)                    

วิทยากร 
(Technology) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 



 
ตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาที่ของขาราชการทองถ่ิน ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพ
และบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆจึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)อยางแทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ(Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
 เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทำใหประชาชนยากจนเพิ่มข้ึนเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆที่กระทบ
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งที่
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี 
และของฟรีอื่นๆจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขน
ของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเร่ืองของการแจก
ของใหแกราษฎร  
 อีกปญหาหนึ่งของประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพราะตองเอา
เวลาไปทำงานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแตการรับเงนิแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน 
เปนตน 
 
 ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน(Paradigm)ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”และ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเปนสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรใหความสนใจที่จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเขาสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตาง ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ก็ 

ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธบางพื้นที่อาจเปนสังคม
ของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่เปนสังคมปฐมภูมิ(ชุมชนชนบท)บางพื้นที่เปนสังคมทุติยภูมิ(ชุมชนในเมือง)บางพื้นที่
ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความรวมมือ บางพื้นที่อาจเปนสังคมที่
ประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน 
 สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผู บริหารทองถิ ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกำหนดนโยบายไป
ตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอ่ืนที่แพการเลือกต้ังเม่ือไมไดรับการตอบแทนสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิดความ
ขัดแยงที่รุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลจึงจำเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอำนาจสูทองถิ ่นที ่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถิ ่นยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันไดหมด การ
ปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตานและไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแตวา
สามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้นไดอยางไร 

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู 

ประจำ เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆการึกอบรมการจัดทำเว็บไซตองคกร เปนตน ประกอบกับกรม
สงเสริมฯมีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆที่จำเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยู
ทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นให
ความสำคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจำ ก็จะนำมาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา 
 

  
 
 
 



 
2.1 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการการพัฒนา(รวมถึงองคประกอบสำคัญของขอมูลเพื่อนำไปสู ขอเสนอแนะ เปนตน) 
 เทศบาลตำบลคำปาหลาย มีสังเกต ขอเสนอแนะ ผลการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนาตางๆอยูภายใต
สิ่งแวดลอมภายนอกตาง ดังตอไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล 
-รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
-แนวโนมการยกฐานะจาก อบต.เปนเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
-การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 

 2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมภาคท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล 
 AEC  หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนิเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน 
จะมีรูปแบบคลายๆกลุม Euro Zone นั่นเอง จะทำใหมีผลประโยชนอำนาจตอรองตางๆกับคูคาไดมากข้ึน และการนำเขา 
สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนำเขา (เรียกวาสินคา
ออนไหว) 
 
 
 Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั่นจะทำใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว)หรือแนวทางที่จะให AEC เปนไปคือ 
 1.การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2.การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขัน 
 3.การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน 
 4.การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 

 จากการที่เทศบาลตำบลคำปาหลาย ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจำนวน 6 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู  AEC ที่จะสงผลกระทบตอเทศบาลตำบลคำปาหลาย ใน
ยุทธศาสตรตางๆดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปญหาความยากจน 
              การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นโดยเฉพาะอยางย่ิง
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ตองใหความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ การรวมกลุมอาชีพโดยเฉพาะ
จังหวัดมุกดาหารยังเปนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีพื้นที่ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อรองรับการหลั่งไหลการเขามาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที ่ยว 
คนทำงาน หรือการอ่ืนใด 
 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 การเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นโดยเฉพาะอยางย่ิง
เทศบาลตำบลคำปาหลายตองใหความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศใน
ไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้งอาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหล
ของแรงงานตางดาวที่เขามาทำงานในไทยมากข้ึน ปญหาดานสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไมพนโรคติดตอสำคัญไมวาจะเปน
โรคเอดส ไขเลือดออก SARsไขหวัดนกและโรค 
 
 



อื่นๆที่มีผลกระทบจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเที่ยว มีความปนเปอน การแพร
ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว  
              3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬานนัทนาการและสงเสรมิประเพณวีัฒนธรรม 
               การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองใหความสำคัญ
โดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอื่นๆในอาเซียน 
และยังมีศาสนาอาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมากข้ึน เชน การ
เผยแพรศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหวางผูนับถือศาสนาที่แตกตางกัน นอกจากนี้วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนการปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียง
จันทรที่สำคัญ คือการพัฒนามนุษยการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทาง
วัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารที่เปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสง
ของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ำ และโครงสรางพื้นฐาน 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางย่ิง
เทศบาลตำบลคำปาหลาย ตองใหความสำคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากร
ประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทำงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ เชน 
ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จำเปน เปนตน 
 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหบริการในดานการอนุญาต 
อนุมัติตางๆซึ่งตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพื่อสื่อสารกับชาวตางชาติทีต่องการทำนิติกรรมตางๆซึ่งเก่ียวกับรัฐ เชน 
การเสียภาษีบำรุงทองที่ การเสียภาษีปาย เปนตน อีกทั้งเจาหนาที่ภาครัฐจำตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับที่
สื่อสารกับผูใชบริการที่เปนชาวตางชาติ 
             6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของไทย ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองใหความสำคัญกับ
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมคีวาม
แตกตางกัน ดังนั้นอาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมายอีกทั้ง 
อาจเกิดปญหาการบุกรุกพื้นที่ปา ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มข้ึน
ของจำนวนประชากรทำใหที่ทำกินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุนตางชาติแลวไมมีที่ทำกินจึงตอง
บุกรุกพื้นที่สาธารณะ สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การ
ตัดไมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจจะมีขยะขามแดน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คำช้ีแจง  :แบบที่  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลงัจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตำบลคำปาหลาย     
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไมม ี

การดำเนินงาน 
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพือ่จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทำแผนการพฒันาทองถ่ิน   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพือ่ประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทศันและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทศันและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน   
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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