
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
เรื่อง   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่ 3 และ 4 ( 1 เมษายน 2562– 31 กันยายน 2563 ) 
*************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ  29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลายได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลายประจ าปีงบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2562  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2563ต่อนายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลายและนายกเทศมนตรี
ต าบลค าปุาหลายได้เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลค าปุาหลายแล้ว    ดังนั้น เทศบาลต าบลค าปุาหลายจึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลายให้ประชาชนทราบ  
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

     ประกาศ  ณ  วันที่        ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕6 3 

 

 

ร้อยต ารวจตรี 

(ชัยยุทธ    ไมล์วิสัย) 

นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานผล 
การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
เทศบาลต าบลค าป่าหลาย  

อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

          
 
 

กองวิชาการและแผนงาน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์องกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลค าปุาหลาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย( e-plan) เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบาย
สามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าป่าหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ส่วนที่ 1 บทน า 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน ( Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา ท้องถิ่น
ตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย จึงเป็นการติดตามผลที่ไห้ความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย
หรือกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือดทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
 3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดได้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รอง
ปลัดเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ผู้บริหารระดับหัวหน้า ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลค า
ปุาหลาย สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าปุา
หลาย 
 บทสรุปของความส าคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาพัฒนาในปีต่อๆไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบในการด าเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการในการขยายโครงการต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคและตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 



 
 
 
 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ ได้ดังนี ้
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุนทุกระดับของ
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลค า
ปุาหลายและชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
 6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที2่ พ.ศ.2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกเทศมนตรี
ต าบลค าปุาหลาย เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 (1) การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย สภาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย คัดเลือก จ านวน 3 คน 
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลายคัดเลือก จ านวน 2 คน 
 4) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบลค าปุา
หลาย คัดเลือก จ านวน 2 คน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
 1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
 
 



 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธการและห้วงเวลาที่
ก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย 
 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลายได้

ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมนผลแผนน า
พัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ดังนี้ 

2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 

ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น 
จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ
สังเกตและน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ ( Gantt chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลค าปุาหลายในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลายต่อนายกเทศมนตรีต าบล
ค าปุาหลาย เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลต าบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลายหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ใน ส านัก กอง ฝุายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปผลและจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจสรุปโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลค าปุา
หลาย 

 



3. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลายมีอ านาจ

หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลค าปุาหลายเพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลายเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลและคณะกรรมการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลค าปุาหลายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 

 
     ธันวาคม 

 
 
 
 

 
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในต าบลค าปุาหลายทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง 
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยนกว่าสามสิบวัน 
 

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธากรที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น 
และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) สังเกตการณ์ ( Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่
ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ร่วมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองเพ่ือใช้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลายก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุา
หลายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

เสนอ นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

สยป 
 

นายกเทศมนตรี 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

นายกเทศมนตรี 
 

 

เสนอ เสนอ 



   
 

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่าน
มาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอ
สภาเทศบาลต าบลค าปุาหลายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     1.2 ความสอดคล้อง ( Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
     1.3 ความเพียงพอ ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
เทศบาลต าบลค าปุาหลายมาปฏิบัติงาน 
     1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่างๆจะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
    1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลายซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
     1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
     ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลค าปุาหลายในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน 
 2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ก าหนด 
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึน 
  2) การประเมิน ( survey) การรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต 
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลต าบลค าปุาหลายเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 



 
 
 3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลายก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurement) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การ
ทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
    3.2 การสัมภาษณ์ ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
โครงสร้าง ( structure interview) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal 
interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
    3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ค าปุาหลายใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย มี
การบันทึกการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน
หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
    3.4 การส ารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลค าปุาหลาย คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลายจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
    3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตปรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการรองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้  
 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กร ต่างๆ 
 5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลค าปุาหลาย ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ผ่าย ต่างๆของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

7. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในเทศบาลต าบลค าปุาหลาย แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของเทศบาลต าบลค าปุา
หลายเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตางตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลค าปุาหลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 

(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลค าปุาหลายที่ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลค าปุาหลายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนชุมชนต าบลค าปุาหลาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
2. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
๓. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยและปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
๔. แนวทางการปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตลอดจนช่วยเหลือผู้เสพยา
เสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับ 
3. แนวทางส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
๔. แนวทางการส่งเสริมด้านศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  4การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การปรับปรุง/บ ารุงรักษาและก่อสร้างถนน งานอาคาร สะพาน ทางน้ า รางระบายน้ า ทาง

เท้า ไฟฟูา ประปาและพัฒนาระบบจราจร 
2. การสร้าง/ปรับปรุง-บ ารุงรักษา ฝายน้ าล้น งานขุดลอกสระน้ าสาธารณะ ล าห้วย ขุดสระ

น้ า บาดาล แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาต าบล 
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพขององค์กร 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.แนวทางการบ าบัดและก าจัดขยะ 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลค าป่าหลาย 
 

 “เศรษฐกิจดี  มีการคมนาคมสะดวก   การศึกษาเด่น  ชุมชนเข้มแข็ง” 
 

พันธกิจการพัฒนา 
 พันธกิจที่ 1การส่งเสริมการสนับสนุนด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต 
 พันธกิจที่ 2การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่ม่ันคงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล  
 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาและจัดการศึกษาในทุกระดับชั้นและประชาชนทั่วไป 
 พันธกิจที่ 4การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๕ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(1) เกษตรกรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากข้ึนและเพียงพอ 
(2)  ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ  

 (3)  ราษฎรมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(4)  ราษฎรมีความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
(5)  ราษฎรและชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศ เทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให ้อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5)  
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  
และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลค าปุาหลาย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลค า
ปุาหลาย ดังน้ี 
 

 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
    "เศรษฐกิจดี มีการคมนาคมสะดวก การศึกษาเด่น ชุมชนเข้มแข็ง" 
 

 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 
    1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    2. พัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู ้
    3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

  



 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลค าปุาหลายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว ้6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 
    การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
    การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
    ด้านการเมืองการบริหาร 
    ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ

จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปีต่อไป 
    เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัด
ปัญหาความยากจน 

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

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 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 กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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 

การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 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 

ด้านการเมืองการบริหาร 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 

ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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. การจัดท างบประมาณ 
 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 35,703,400 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1. การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 2 40,000.00 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 24 18,304,944.00 

3. การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 10 13,017,500.00 

4. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 19 2,247,500.00 

5. ด้านการเมืองการบริหาร 16 812,056.00 

6. ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 1,281,400.00 

รวม 76 35,703,400.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลค าปุาหลาย มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธสาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกปุา 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกรักปุาอันเป็นต้นก าเนิด่
ของแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ต้นไม้ ปุาไม้ในเขตพื้นท่ีต าบลค าปุาหลาย 

2. 
ยุทธสาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและน้ าเสีย 

80,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ คุณภาพชีวิต
ของประชาขน 

เขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

3. 
ยุทธสาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมสุขอนามัยตลาด 
น่าซื้อและปลอดภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อรักษาความสะอาดตลาดน่าซื้อและ
ปลอดภัย 

ตลาดในชุมชน 

4. 
ยุทธสาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า
อุปโภคและบริโภคตามเกณฑ์
สุขอนามัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคและบริโภค
ตามเกณฑ์สุขอนามัย 

น้ าอุปโภคบริโภค 

5. 
ยุทธสาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่าบริการในการทิ้งขยะมูลฝอย 
ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร 

1,196,400.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการในการทิ้งขยะของ
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ท่ีไปท้ิง
กับ เทศบาลเมืองมุกดาหาร 

ปริมาณขยะที่น าไปทิ้งในแต่ละวัน 

6. 
การพัฒนาด้านส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ขจัดปัญหาความยากจน 

โครงการจัดอบรมเกษตรกรเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษใน
การจัดท าแปลงตัวอย่างสาธิตการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษใน
แปลงนาของเกษตรกร 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกข้าว
อินทรย์ปลอดสารพิษ 

ประชาชนต าบลค าปุาหลาย 



7. 
การพัฒนาด้านส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ขจัดปัญหาความยากจน 

โครงการอบรมเกษตรกรเชิง
ปฏิบัติการเรียนรู้การท าเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตนเองได้
ก้าวสู่เกษตรกรไทย 4.0 

20,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้เกษตรกรท าเกษตรทฤษฏีใหม่ตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได ้

ประชาชนต าบลค าปุาหลาย 

8. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างท่ัวถึง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ต าบลค าปุาหลาย 

9. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,176,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพอย่างท่ัวถึง ผู้พิการ ต าบลค าปุาหลาย 

10. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
11,500,000.0

0 

ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพอย่างท่ัวถึง ผู้สูงอายุ ต าบลค าปุาหลาย 

11. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

สนับสนุนกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

250,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประชาชน ต าบลค าปุาหลาย 

12. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านท่ี
อยู่อาศัยของ ผู้สูงอายุ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

66,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

บ้าน ที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

13. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนท่ัวไป 
เยาวชน สตรี ผู้ว่างงาน ฯลฯ 

ประชาชนท่ัวไป เยาวชน สตรี ผู้ว่างงาน 

14. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการชมรมผู้สูงอาย ุ 150,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตต าบลค าปุาหลาย มี
การท ากิจกรรมร่วมกันและสร้าง
เสริม สุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต ต าบลค าปุาหลาย 



15. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

16. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ประชาชนต าบลค าปุาหลาย 

17. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

150,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, ส านัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้สูงอายุต าบลค าปุาหลาย 

18. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน(อสม.)เชิงรุก 

340,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขทุก
หมู่บ้านในต าบลค าปุาหลาย 

อุดหนุนตามโครงการสาธารณสุขหมู่บ้าน 
จ านวน 17 หมู่บ้าน 

19. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อก าจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะน าโรคไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก - เพื่อ
รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมปูองกันและควบคุม โรค
ไข้เลือดออกในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ตาม
แผนงานโครงการ -จัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาเคมี 
เพื่อใช้ในการฉีดพ่น 

20. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันยาเสพติด 5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด ประชาชนต าบลค าปุาหลาย 

21. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ของผู้ปุวยเอดส ์

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

22. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกล
เอดส ์

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมึความรู้และทักษะ
ในการปูองกันโรคเอดส ์

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

23. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ค าสั่ง
ของเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

อปพร. 



24. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต ์

60,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชนในเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์

บริเวณพื้นท่ีจุดตรวจในเขตพื้นที่เทศบาล 
ต าบลค าปุาหลาย 

25. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

1,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อปูองกันและควบคุมไฟปุาและปูองกัน
อย่างทันท่วงที 

จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมปูองกันและควบคุม
ไฟปุา 

26. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
ภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟปุา 

1,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการ
ควบคุมไฟปุา 

การควบคุมไฟปุา 

27. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

69,944.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดซื้อน้ ายาวัคซีนปูองกันโรคพิษ สุนัขบ้า 
สัตว์เลี้ยงและคน ในเขตเทศบาล  
ต าบลค าปุาหลาย 

28. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

130,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นท่ี 

อบรมชุมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
เทศบาลอย่างน้อย 50 คน 

29. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปูองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 
19)และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการปูองกันตนเอง 

26,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมี
การด าเนินการจัดท า โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อการปูองกันตนเอง 

บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
หมู่บ้าน ก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครในพื้นที ่อสม.  
กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนท่ีสนใจเพื่อสร้าง
วิทยากรหรือทีม ก. 

30. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม 

31. 
การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
และอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน 

ประชาชน 



32. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เจาะบ่อน้ าบาดาล หมู ่6 บริเวณ
วัด 

106,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับน้ า 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
ท่อ PVC ช้ัน 13.50 ขนาด 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความ
ลึกตั้งแต ่0.5-42.50 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนของเทศบาล 

33. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ม. 8 บริเวณบ้านนายเอนก วิเศษ
โวหาร 

330,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00 ม. 
พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล  
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

34. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่7 รอบ
หนองสิม 

418,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่7 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 ม. ยาว 280 ม.หนา 0.15 ม. 
ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณราคา) 

35. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่5 (สาย
รอบหมู่บ้าน) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายรอบหมู่บ้าน) หมู ่5  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลค าปุาหลาย) 

36. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู ่14 (สาย
ทางเข้าวัดค าน้ าบุ้น) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนท่ีมีมาตรฐาน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางสะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่14  
บ้านสามขา (สายทางเข้าวัดค าน้ าบุ้น)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณราคา) 

37. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างอาคารฌาปณ สถานหรือ
เมรุ ม.16 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใช้ในทางศาสนา 
ก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน ม.16 
4.00x8.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ 



38. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู หมู1่7 ข้างบ้านนางทอง
พรรณ 

178,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

39. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการย้ายหอถังประปา
หมู่บ้าน 1 บริเวณที่ดินนาย ทอง
วัน สุพร 

227,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ย้ายหอถังประปา หมู่ท่ี 1 ขนาดกว้าง3.00เมตร 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

40. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.
2 บ้านนาง เตือนใจ ค าลือไชย 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

41. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.
3 บ้านนาย ส ารอง ค ามุงคุณ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

42. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.
9 บ้านนาง บัญชา บุญเสริม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

43. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ม.
10 บ้านนาย อุทัย ค าลือไชย 

325,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดกว้าง 3.00ม.ยาว3.00ม. 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

44. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการย้ายหอถังประปา 
หมู่บ้าน 12 บริเวณที่ดิน นางรุ่ง
ลาวรรณ บุญวาล 

104,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบบ
น้ าประปา 

ย้ายหอถังประปา หมู่ท่ี 12 ขนาดกว้าง3.00เมตร 
สูง10.00เมตร พร้อมเจาะบ่อน้ าบาดาล 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

       



45. การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู หมู ่15 ข้างรีสอร์ทอาเซิน 

0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

46. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู หมู ่13 คุ้มเทพสุริยา 

491,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้มีรางระบายน้ าที่มี
มาตรฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 195 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 

47. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
หมู ่11 บริเวณสวนนาย เหมือน
ดาว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนไดมีถนนดินลูกรังใช้ในการ
เดินทาง 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ลงดินถมหนา
เฉลี่ย 0.40 ม. ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
ยาว 660 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 2,640 ตารางเมตร 

48. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 4 (อ่าง
เก็บน้ าห้วยชะเงิบ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อใช้ในการระบายน้ าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด 2ทาง ขนาด
1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ 

49. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายแนวเขตไฟฟูาภายในต าบล
ค าปุาหลาย 

68,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อขยายเขตการบริการด้านไฟฟูาในต าบล
ค าปุาหลาย 

เพื่อขยายไฟฟูาแรงต่ าภายในต าบลค าปุาหลาย 
ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

50. 
การพัฒนาแหล่งน้ าและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวแอสฟัสติกส์
คอนกรีต (ลานคสล. เดิมหน้า
ส านักงานเทศบาล) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล
, กองประปา, ส านักช่าง
, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกยิ่งข้ึน 

เสริมผิวแอสฟัสติกส์คอนกรีต (ลานคสล.เดิมหน้า 
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย)กว้าง 30เมตร ยาว
40 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,200ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน ประมาณราคาของเทศบาลฯ 

51. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการวันเทศบาล 2,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีจิตส านึกถึงวัน
เทศบาลที่มีการก่อตั้งข้ึนครั้งแรก 

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 

       



52. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษ ี 200,000.00 ส่วนการคลัง, กองคลัง
, ส านักคลัง 

เพื่อให้ทราบขอบเขตการปกครองและท าเล
ที่ตั้งทรัพย์สินท าการประเมินภาษีท่ีถูกต้อง
และเป็นธรรมไม่เกิดการค้างช าระภาษีและ
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน เป็นธรรมในการบริการรับ
ช าระภาษ ี

ข้อมูลที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิเป็น นส 3 โฉนด จาก
ส านักงานท่ีดินจังหวัด 

53. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมท้องถิ่นไทย 2,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีความ
สามัคคีในการร่วมกิจกรรม 

ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล 

54. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 

5,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง
, ส านักคลัง 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง
ตามเปูาหมายและอ านวยความสะดวกให้แก
ประชาชนผู้เสียภาษ ี

ประชาชนผู้ทีอยู่ในข่ายต้องสเียภาษีและมี
ทรัพย์สินอยู่ในเขตเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

55. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

ค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างเหมาบริการ
ต่างๆของส านักงานเทศบาล
ต าบลค าปุาหลาย 

498,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจ้างเหมาทั่วๆไปของ
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 

56. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

อบรมคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

1. เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ข้าราชการ 
/ พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลค าปุา
หลายได้พัฒนา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ในการด าเนินชีวิตและด้านการงาน 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลค าปุา
หลาย 

57. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิก สท. (เลือกตั้งท่ัวไป /
เลือกตั้งซ่อม) 

26,056.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ
สมาชิก สท. ที่ว่างลงให้ครบตามจ านวน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

จ านวนนายกเทศมนตรี และสมาชิก สท.ที่ว่างลง 

58. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดท าเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

4,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาของเทศบาล 

ประชาชนท้ัง 17 หมู่บ้าน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



59. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการศูนย์ปรองดองเพื่อการ
ปฏิรูประดับต าบลค าปุาหลาย 

5,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 

ประชาชน หมู ่1-17 ต าบลค าปุาหลาย 

60. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการ จัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน 

10,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ชุมชนของหมู่บ้านตัวเอง 

ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

61. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ส าหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถน ามาแก้ปัญหาในการพัฒนา
ด้านต่างๆ มากขึ้น 

ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล 

62. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ 
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปส านึกและรักษาไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

ประชาชนในเขตเทศบาลค าปุาหลาย 

63. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ระดับต าบล) 

0.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, ส านัก
นโยบายและแผน 

เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

ประชาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้น า
ชุมชน อสม. อปพร.และ ทุกภาคส่วนในเขต 
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

64. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจง 
ท าความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ 
และจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยแน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์

ประชาชนในเขตต าบลค าปุาหลาย 

65. 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบรม
วงศานุวงค์ทุกพระองค์ เนื่องในงาน
วัน ส าคัญต่างๆของทุกพระองค ์

พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค ์

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



66. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

โครงการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในเขต
เทศบาลต าบลค าปุาหลายสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

ประชาขนและเจ้าหน้าที่ในเขตเทศบาลต าบลค า
ปุาหลาย 

67. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,012,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับอาหารเสริม
(นม)ครบถ้วน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10 แห่ง 

68. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถของ
เด็กปฐมวัย/เด็กนักเรียนในต าบล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนต าบลค าปุาหลาย 

69. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าปุาหลาย 

4,468,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตต าบลค าปุาหลาย 
ได้รับประทานอย่างครบถ้วนทุกคน 

เด็กนักเรียนในเขตต าบลค าปุาหลาย 

70. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลค าปุาหลาย 

3,012,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขตต าบลค าปุาหลาย
ได้อาหารเสริม(นม) ครบถ้วนตาม
หลัก โภชนาการ 

เด็กนักเรียนในเขตต าบลค าปุาหลาย 

71. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู ่

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมองเจริญเติบโต สมวัย -
 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลค าปุาหลาย 
จ านวน 10 ศูนย์ 



72. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

2,319,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อด าเนินการจัดสรรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เทศบาลต าบลค าปุาหลายเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนสถานศึกษา ในการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แห่ง เช่น - ค่าหนัง่สือ
ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 10 แห่ง 
อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 10 แห่ง อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท/
ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 10 แห่งอาย ุ3-5 ปี คน
ละ 430 บาท/ปี 

73. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลค าปุาหลาย 
จ านวน 10 ศูนย์ 

74. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม
กีฬาในต าบล 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน
และบุคลทั่วไปให้เห็นความส าคัญ ในการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลค าปุาหลาย 

75. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ไทยต่างๆ 

45,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไทย
ต่างๆ 

ประเพณีไทยต่างๆ 

76. 

การศึกษา กีฬา
นันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม
, กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านักการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก 

เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

  



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลค าปุาหลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการ จ านวนเงิน 34,857,844 บาท 
 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 32 โครงการ จ านวนเงิน 32,792,320 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 
    

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 12 16,758,129.00 12 16,758,129.00 

การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 12,221,714.44 7 12,221,714.44 

การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 8 2,157,000.00 7 2,051,500.00 

ด้านการเมืองการบริหาร 5 642,080.00 5 642,080.00 

ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 1,118,897.00 1 1,118,897.00 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 150,000.00 131,500.00 131,500.00 18,500.00 

3. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,176,000.00 3,603,200.00 3,603,200.00 572,800.00 

4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,500,000.00 11,178,500.00 11,178,500.00 321,500.00 

5. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 

6. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

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

7. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

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

8. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

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

9. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

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

10. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 

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

11. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

69,944.00 69,944.00 69,944.00 0.00 

12. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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



13. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการปูองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และจัดท าหน้ากากอนามัย
เพื่อปูองกันตนเอง 

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

14. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล หมู่
ที ่6 (บริเวณพื้นท่ีวัด) 

106,000.00 105,500.00 0.00 500.00 

15. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่8 (บริเวณที่ดิน 
นายเอนกค)์ 

330,000.00 329,500.00 329,500.00 500.00 

16. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที ่7 (รอบหนอง
สิม) 

418,000.00 417,500.00 417,500.00 500.00 

17. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. รูปตัวยู หมู่ท่ี 17 (ข้าง
บ้าน นางทองพรรณ) 

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

18. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่1 (บริเวณที่ดินนายทอง
วัน สุพร) 

227,000.00 226,500.00 226,500.00 500.00 

19. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่10 (บริเวณสวน
ยาง นายอุทัย ค าลือไชย) 

325,000.00 324,500.00 324,500.00 500.00 

20. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่12 (ที่ดินนางรุ่งลาวร
รณ บุญวาล) 

104,000.00 103,500.00 103,500.00 500.00 

21. การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยู หมู่ท่ี 13(คุ้ม
เทพสุริยา) 

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



22. ด้านการเมืองการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแผนที่
ภาษี 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

23. ด้านการเมืองการบริหาร 
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 

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

24. ด้านการเมืองการบริหาร ค่าจ้างเหมาบริการ 498,000.00 414,400.00 414,400.00 83,600.00 

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

26. ด้านการเมืองการบริหาร 

โครงการการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

27. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

28. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 70,000.00 69,954.00 69,954.00 46.00 

29. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน 

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

30. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

31. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

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

32. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและ
ส่งเสริมกีฬาในต าบล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

33. 
การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ไทยต่างๆ 

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

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความ
ยากจน 

22 1,273,600.00 2 40,000.00 
    

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

3.การศึกษา กีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

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

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

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

6.ยุทธสาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 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 
 

     
  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลค าปุาหลาย
ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

                                                                                                        
 
                                                               
  
                                                                                                      นายกเทศบาลต าบลค าปุาหลาย 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพฒันาแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

เทศบาลต าบลค าป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

การพฒันาดา้น
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงและขจดั
ปัญหาความยากจน 

 
           

     แผนงาน
การเกษตร 

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 

การพฒันาคนและ
สงัคมท่ีมีคุณภาพ             

     แผนงานงาน
รักษาความสงบ
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 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

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 

     แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

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 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
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 

     แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

แบบ ผ.01 



     แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานงบ
กลาง 

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 กีฬา
นนัทนาการและ
ส่งเสริมประเพณี
วฒันธรรมภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

            

     แผนงาน
การศึกษา 

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 

     แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

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 

การพฒันาแหล่งน ้า
และโครงสร้าง
พื้นฐาน 

            

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

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 

     แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

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 

     แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ดา้นการเมืองการ
บริหาร             

     แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

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 



     แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธสาสตร์การ
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

            

     แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

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

     แผนงานงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงาน
การศึกษา 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงาน
สาธารณสุข 

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 

     แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงานเคหะ
และชุมชน 

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 

     แผนงานการ
ศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

     แผนงาน
การเกษตร 

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 

 



 
 

ส่วนที่ 3ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.1ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
 (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
 (8) แผนงาน  5 คะแนน  
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
 (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 

  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
   (3) เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5) เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด( KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  



 
 
 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน) 
 

3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(10)  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด(10)  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด(10) 
 3.4 วิสัยทัศน์(5)  
 3.5 กลยุทธ์(5)  
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์(5)  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(5)  
 3.8 แผนงาน(5)  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(5)  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ(5) รวมคะแนน 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

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

Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม(Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model) 
(10)  แบบประเมินตนเอง(Self- Assessment Model) 
(11)  แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) -(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ(Quality)ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย(Cost) เวลา (Time)เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator:KPIs) 
ผลกระทบ(Impact) 
 

2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
      ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนจะพัฒนา 

เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ(PEST)ตลอดเวลา 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

 1.สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง( Political Environment) 
 2.สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ( Economic Environment) 
 3.สิ่งแวดล้อมด้านสังคม( Social Environment)และ 
 4.สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ( Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 



สังคม 
(Social) 

 

 
 
 

 

 
                 Ry                                    
 
 พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

  
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพ เทศบาลต าบลค าปุาหลาย มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถใน
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่ กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและ
อยู่รอดต่อไป วัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 
4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกเป็น 2 ระดับได้แก่  

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่นการเมืองของ 
อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้าน
นั้นๆเป็นต้น 
     ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองระดับชาติ ยังมีอิทธิพลต่อ
การเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่นการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกตั้งให้
เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
 ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐ
ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือการรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization)หรือการกระจายอ านาจการปกครอง( Decentralization)ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในเทศบาลจึงจ าเป็นที่
จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ากับ
สภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุายควรต้องรู้ความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล  อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะ
การเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความ 
 

การเมือง 
(Political) 

องค์การ 
(Organization) 

วิทยากร 
(Technology) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 



 
ต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent)อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ(Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
 เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆท่ีกระทบ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี 
และของฟรีอื่นๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจก
ของให้แก่ราษฎร  
 อีกปัญหาหนึ่งของประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะต้องเอา
เวลาไปท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแต่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน 
เป็นต้น 
 
 ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์( Paradigm)ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ”และ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้าสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ก็ 

ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธบางพื้นที่อาจเป็นสังคม
ของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ(ชุมชนชนบท)บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ(ชุมชนในเมือง)บางพ้ืนที่
ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่
ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น 
 สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไป
ตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจาก
สาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การ
ปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่า
สามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่ 

ประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรม
ส่งเสริมฯมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้
ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 

  
 
 
 



2.1 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการการพัฒนา(รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลค าปุาหลาย มีสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
-แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
-แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 AECหรือ Asean Economics Community  คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
จะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า 
ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้า
อ่อนไหว) 
 
 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั่นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว)หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
 4.การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 

 จากการที่เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลค าปุาหลาย ใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน 
              การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน( AEC)ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ กา รส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะ
จังหวัดมุกดาหาร ยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีพ้ืนที่ติดต่อกับแขวงสะหวัน นะเขต  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพื่อรองรับการหลั่งไหลการเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอื่นใด 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลค าปุาหลายต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศใน
ไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหล
ของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้นโรคติดต่อส าคัญไม่ว่าจะเป็น
โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARsไข้หวัดนกและโรค 
 
 
อ่ืนๆที่มีผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความปนเปื้อน การแพร่
ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  



              3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬานันทนาการและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะ
การศึกษาภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน และยังมี
ศาสนาอาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น เช่น การเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้วัฒนธรรม ประชา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีแผนการปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่
ส าคัญ คือการพัฒนามนุษย์การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม 
เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทศบาลต าบลค าปุาหลาย ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากร
ประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น 
ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น 
การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่
สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
             6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความส าคัญกับ
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นอาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมายอีกทั้ง 
อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุา ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้อง
บุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจจะมีขยะข้ามแดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลค าปุาหลาย     
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



 


