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ส่วนที่  ๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. 

๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาทีส่ามารถตอบสนองต่อการทำงาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีม่กีารวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
สำหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  รวมถึง 
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ
อยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  หากไม่มีระบบติดตามของ
โครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย
หลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน
เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่
แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ
ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิด
ความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นท่ีจะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่าง
ใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตาม
ประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเตม็เวลา (full-time)  เพียงจำนวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา



 

ติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่
จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็น
กลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตาม
โดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชา
สังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่
บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561 หมวด ๖  ข้อ 
๒๙, ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ  ดังนี ้
  (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้ อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตำบลคือเวียง  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  จึงได้ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยมีรายละเอยีด
ดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบ
ของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
หรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผดิ  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่า
ผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาใน
การดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ ่น  ซึ ่งครอบคลุมถึงสิ ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที ่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 

กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์
นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำ
หรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นที่  องค์กร
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ  และที่
สำคัญที่สดุคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  จึงนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่า
ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี ้

๑)  ต้องเป็นภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่มี
ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง

ดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนท่ีจะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงิน

อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมารรายจ่าย
เพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้ทราบและ กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส 
(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  
สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสูก่ารปรบัปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มในสังคมภายใต้ความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าใน
กิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ
และจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลง
ไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพือ่รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อ
มีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 



 

ดำเนินการสิ ่งเหล่านี ้จะถูกค้นพบเพื ่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพื่อการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพื่อการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำ

หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)   
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ได้กำหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดงันี ้

 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  ความก้าวหน้า  
(progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การ
ประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้)  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าท่ีของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดส้ะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำใน
การเกษตรพอเพียง   

 
 

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่
อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 



 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด
การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่
และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู ่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของ อบต. ซึ ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ

ชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขต อบต.คือเวียง นั้นมีหมู่บ้าน 9 หมู่ 
ซึ่งอยู่ในเขตตำบลคือเวียง ทั้ง 9 หมู่บ้าน  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   



 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้หลายแนวท าง  เช่น  การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional 
resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 
➢  ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทัง้ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   

 
๔.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการตดิตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องกำหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มี
องค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี ้
  (๑)  ผู ้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู ้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนเดิอนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
 (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัด
คุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบ
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 



 

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
ดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลง
นามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้น
เป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
 
๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำข้อมูลมา

วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

   
     
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่
กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ    ดังนี ้  

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

(๓)  ข้อมลูในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ  อบต.ในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.คือเวียงใน 
                ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.คือเวียง 

       ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ อบต. 
                คอืเวียง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

๖.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/


 

กำหนดให้ผูร้ับผดิชอบโครงการเปน็ผู้รับผิดชอบดำเนินการตดิตามโครงการโดยผูร้ับผดิชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการตดิตามและประเมินไดต้ามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคดิเห็น 
 
 
 

๑)  ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากร

ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการ
ปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ยิ่งข้ึน 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  
เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่
พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไป
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรอืไม ่  (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  
คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้
การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุน
ทางการเงิน  เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  
และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย   

   
 
 

๑ นายอำนาจ  วรรณแก้ว  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง     ประธานกรรมการ 
2 นายผดั  ชาญกล้า       สมาชิกสภาฯ ม.1  กรรมการ 

 3 นายอุดร  กองชัย        สมาชิกสภาฯ ม.6  กรรมการ 
 4 นายยงยทุธ  ธาระการ  สมาชิกสภาฯ ม.8  กรรมการ 
 5 นายจำรัส  ชะเอ            ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ 
 6 นายอินแก้ว  นนัต๊ะสี            ผู้แทนประชาคมตำบล กรรมการ 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 



 

 7 นางกันนิภา  บุญมาวงค ์  ผู้แทนหน่วยงานราชการ กรรมการ 
 8 นางปณิดา  อินตะ๊สาร          ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ  
   9 นายอินทร์จันทร์  ยารังษี     ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 10 นายสืบ  ยาคำ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

11 นางนฤมล  แจ้งศร ี  ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
              หรือผู้มาดำรงตำแหน่งแทน    กรรมการและเลขานุการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของ
คนไทย  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่
รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่
ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดำเนินการในปีแรก     

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 

 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี 
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือ

เทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนว
ทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ 
ทำเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนว
ทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขง่ขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้

ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว

ทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  

๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  

๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
 



 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มอีุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รูต้ัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏบิัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก

อดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภมูิคุ้มกนัที่
ด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

      พลเอกประยุทธ์จ ันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ ้นเพื ่อเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีก
ทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม
เพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วน
หมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย ์
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตา่งประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบรกิารของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรยีนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคณุภาพบริการดา้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 



 

๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและการคา้การลงทุนเพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการเกษตรสูร่ะบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย ์
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำร ิ
3.พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาการค้า การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
3. การพัฒนามาตรฐานและบคุลากร 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประชาสมัพันธ์และการตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาเมือง 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างคณุค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
2. สร้างสังคมเอื้ออาทรภายใต้อตัลักษณ์คณุค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาเซยีน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสร้างความสมบูรณใ์นทุกพื้นที่ 
2. ส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรดนิและน้ำ 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
4. ส่งเสรมิให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 
5. ส่งเสรมิสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
กลยุทธ์ 



 

1. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพทิักษ์ รักษ์สถาบันหลักของชาติ 
2. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพตดิภายใต้กลไกประชารัฐ 
3. พัฒนากลไกอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
4. เพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนของจังหวัด 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอดอกคำใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย การค้า การลงทุน  และการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
         ๑. ประชาชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขี้น 
         ๒. เกษตรปลอดภัยช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
         ๓. เพิ่มการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
         พัฒนาศักยภาพเกษตรกร นำไปสู่การทำเกษตรปลอดภัย เพือ่การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒  : สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกนิดีเป้าประสงค์ 
         สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ 
 
กลยุทธ ์
        พัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างภูมิคุม้กันใหก้ับเด็กเยาวชนให้มีทักษะการอยู่รว่มสังคมอย่างปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓   : พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ 
         การเสริมสร้างคณุภาพชีวติที่ดีแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข การลดต้นทุนการผลติ มีโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีดี มีเส้นทางคมนาคม มีนำ้ใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
กลยุทธ ์
        ๑.พัฒนาเมือง 
        ๒.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
        ๓.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔   : พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณส์ิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ และลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ ์
       ๑. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
       ๒. สนับสนุนการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในเขตป่า ชุมชน และเมอืง 
 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา 
(พ.ศ.2561 – 2565) ประกอบด้วย 5 ด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
2. พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ เพ่ือประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 



 

4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนมีภูมิต้านทานกำหนดวาระการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเข็มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 
 ยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

1.  ปกป้อง ทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดอง 
 สมานฉันท์ของคนในชาติ 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามชายแดน 
3.  เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน 
4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 

9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
๑0.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  
ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจาก
คนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ อบต.   ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่าง
น้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  
ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังน้ี    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายนำ้  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  เช่นการขดุลอกคูคลอง  จดัหาแหล่องน้ำเพื่อการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว  

การจัดทำการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คณุภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพตดิ 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรง 
๗)  ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไมม่ีความรู้เพียงพอ 
๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  
๑๐) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  หมอกควันไฟปา่  
๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การตดิตั้งสัญญาณ

ไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 

และหนังสือ หนังสือจังหวัดพะเยา  ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.10/ว 184  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การสำรวจ
ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคญั
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลดารเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน  
แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ ้น  เป็นต้น  โดยจัดทำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการ
สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ  โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  อบต. จึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อ ให้ อบต. จะได้นำบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศ
ไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบ
สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้
ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บรโิภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 
 

 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทศัน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“ตำบลคือเวียง เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพอนามัย
สวัสดิการดีถ้วนหน้า” 
พันธกิจ 
  

๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในด้านต่ างๆโดยกำหนด เป้าประสงค์ จำนวน 5 

เป้าประสงค์ ดังนี ้
1. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ, การศึกษา, ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การดูแลสุขภาพและ

สวัสดิการของประชาชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
2. มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 



 

4. สร้างและซ่อมบำรุงเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 

3. จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา  (Goal) 
1. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตได้รับการแก้ไข 
2. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา 
3. มีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนาชุมชนมีความสงบเรียบร้อย จัดการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ 
4.  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การก่อสร้าง ปรบัปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆในพ้ืนท่ี เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล. พัฒนาแหล่งน้ำ และบรหิารจดัการน้ำ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลติ
แบบครบวงจร เพื่อมลูค้าสินค้าทางการเกษตรและเพิม่
ศักยภาพการประกอบอาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข 
ศาสนา และวัฒนธรรม        

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บา้นในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ส่งเสรมิการสหกรณ์ ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วย
อื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ        

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพชุมชน บุคลากร เพื่อ
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ ปกป้องและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กร
ประชาชน และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
สร้างเวทีเรียนรู้และการมสี่วนร่วมของประชารัฐ พัฒนา
สมรรถนะองค์กร สนับสนุนการบรูณาการการทำงาน
และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
5.  แนวทางการการพัฒนา   
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน เศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว การค้า และการ
ลงทุน 

2. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อประชาชน 
3. พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 



 

4. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ การ
ประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม และสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง 
6. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต ภายใต้การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความยั่งยืน 
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท. เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
1. ปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง                    สมานฉันท์
ของคนในชาติ 
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ 
3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทำงานและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและ
สำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี ้การปฏิบัต ิงาน (Performance  
Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็น
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ำเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะ
ช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเง่ือนไขสำคัญของตัวแบบ
บ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการกำหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน
จะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมี
การกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่
จำเป็น    
 
๒.  ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดดําเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด สําเร็จหรือไม สําเร็จเพราะเหตุใด
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรม เหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโย
ชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อนําไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ้นให้   ขาราชการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



 

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  กำหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งช้ี 
๔.๓  ดำเนินการประเมินตามตัวบง่ช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
 

 
 
 
 
 
 
๔.๑  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ดังนี้  
               ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนท้องถิ่น (๕  คะแนน)     
 (๒)  การนำแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  การดำเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
   

๔.๒  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  2๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  2๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  1๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ำกว่า  1๐     =   ต้องปรับปรุง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขัน้ตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  มีการดำเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีการดำเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ขั้นตอนการด าเนนิงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏบิัติงาน 



 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  1 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ลำดับที ่ การดำเนินการ มีการดำเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ✓) 

๑ ดำเนินการการตาม หนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓ 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน ✓ 

๓ มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

✓ 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา ✓ 

๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น ✓ 

๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา ✓ 

๗ มีการจัดลำดบัความสำคัญของโครงการ ✓ 

๘ มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจดัทำร่างแผนพัฒนา ✓ 

๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา ✓ 

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาไดท้ันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 ✓ 

มีการดำเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
 
ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

➢  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมนิ คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรบัแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ 

๙7  คะแนน 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จำนวนวตัถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(5 ปี)  5 5 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 5 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.9 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  ๕ 3 
   ๕.๑0 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจดัทำโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑3 มีหน่วยงานรับผดิชอบหลัก ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 97 
 
ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ดำเนินการไดม้ากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
➢  ดำเนินการไดม้ากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
➢  ดำเนินการไดร้้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
➢  ดำเนินการไดต้่ำกว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  3  :  การดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

การดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)  
และฉบับเพ่ิมเติม 

107 - - 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 และฉบับเพิ่มเตมิ 

69 64.49 5 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

69 64.49 5 

การติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  45 42.06 4 
 



 

หมายเหตุ  :  คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

➢  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
➢  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
➢  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ดำเนินการ จำนวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

การติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  45 ไม่มผีลกระทบ ๕ 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 

ลำดับที ่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 
๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๔ 
๕ การดำเนินโครงการ ๕ ๓ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ 30 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนทีไ่ด้  30  คะแนน   
 
 

ข้อเสนอแนะ   
เพื่อให้การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาและ

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ถึงแม้องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จะสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 452.06 
ซึ่งก็มีโครงการบางส่วนท่ีไม่ได้ดำเนินการเพราะขาดงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา 
การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด (โควิด 19) และงบประมาณบางส่วนได้เขา้มา
ปลายปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันจึงขอเสนอแนะนำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง พยายาม
ดำเนินการโครงการให้ได้มากที่สุด เพื ่อทำให้ตอบสนองความต้องการประชาชนและมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
 
 

 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ได้กำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้
เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและ
สำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือน ตุลาคม คือ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือ
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 
6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  ดังนี ้

 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  



 

2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓  

 
 
 

ลำดับ
ที ่

รายการ โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
107 

- 

2 อนุมัติงบประมาณ 
 

69 64.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 5 
 

 
 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 
๖  ข้อ ๒๙  ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มี
การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบ      อีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
การวางแผน 
    อบต.คือเวียง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัตไิว้   ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
    อบต.คือเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนนิการตามแผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนว
น 

งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ 

จำนว
น 

งบประมาณ 
จำนว

น 
งบประมาณ 

จำนว
น 

งบประมาณ 

พฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

26 4,955,500 15 3,515,000 16 4,715,000 28 5,085,800 27 5,215,000 

พฒันาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วฒันธรรม 

47 13,434,800 50 14,618,700 50 17,358,000 59 16,178,000 59 16,278,000 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 

8 725,000 8 695,000 10 2,745,000 9 745,000 11 1545,000 

รักษาความมัน่คง
และความสงบ
เรียบร้อย 

13 720,000 14 735,000 13 720,000 13 720,000 13 720,000 

ส่งเสริมการบริหาร
จดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

14 841,000 15 3,601,000 18 1,261,000 17 1,021,000 16 901,000 

รวม 108 20,676,300 102 23,164,700 107 26,799,000 126 23,749,800 126 24,659,000 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

(www.dl.go.th) 

http://www.dl.go.th/


 

การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.คือเวยีง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จ่ายจากเงินสะสม และ
โครงการทีไ่ด้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ  21,358,044  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 10 2,601,061 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 28 15,762,796 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 7 1,519,600 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 11 495,000 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 13 979,587 

รวม 69 21,358,044 
 

     
รายละเอียดโครงการมีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

จัดหาหนังสือพิมพ์และที่
อ่านหนังสือพิมพป์ระจำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

10,000.00  สำนักปลัด อบต. 
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทัน
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

กิจกรรม -จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์ที่อ่าน
ประจำศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร 

2. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการตั้งงบประมาณ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,000.00  สำนักปลัด อบต. 
เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้
ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ตำบลคือเวียง 

กิจกรรม -จัดตั้งศูนย์จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมให้ความชว่ยเหลอื
ประชาชน -อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน(อบต.
สัญจร) การจัดทำแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000.00  สำนักปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

กิจกรรม -จัดทำเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ฯลฯ 

4. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการเลือกตั้ง 400,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.คือเวียง ฯลฯ 

กิจกรรม ๑.จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.คือเวียงฯลฯ ๒. 
ประชาสัมพันธก์ารเลอืกตั้งในระดับ
ต่างๆ 

5. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการวันท้องถิ่นไทย 5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อรำลึกการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม -จัดกิจกรรมต่างๆ ในวัน
ท้องถิ่นไทย ฯลฯ 

6. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานบุคลากรของ 
อบต.คือเวียง 

30,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วธิีการทำงาน ของ
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

กิจกรรม -จัดอบรมให้ความรู้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนกังาน 
พนักงานจ้าง 



 

7. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

5,000.00  กองคลัง 
เพื่อบริการการจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่ตำบล คือเวยีง 

กิจกรรม -จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่แก่
ประชาชนพื้นที่ตำบลคือเวียง และ
ตำบลใกล้เคียง 

8. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

115,000.00 กองช่าง 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีของ อบต. 

กิจกรรม -จัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สินตำบล คือเวยีง 

9. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการดำเนินงาน
เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

20,000.00  กองคลัง 
เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

กิจกรรม - ดำเนินงานเกี่ยวกบัภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

10. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการติดตั้งระบบ
เครื่องขยายเสียงภายใน
อาคารห้องประชุมสภา 
อบต.คือเวียง 

95,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อติดต้ังระบบเครื่องขยายเสียง
ภายในอาคารอเนกประสงค์ 

กิจกรรม -ติดต้ังระบบเครื่องขยายเสียง
ภายในอาคาร หอ้งประชุมสภา อบต.
คือเวียง 

11. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

พัฒนา ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตตำบล และ
บริการระบบอินเตอร์เน็ต
ฟร ี

12,087.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยให้แก่ประชาชนและ
บริการระบบอินเตอร์เน็ตฟร ี

กิจกรรม ๑. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 
๒. บริการระบบอินเตอร์ฟรีแก่
ประชาชน 

12. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการติดตั้งผ้าม่าน
อาคารห้องประชุมสภา
และสำนักงานสภา อบต.
คือเวียง 

61,500.00 สำนักปลัดอบต. 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ติดต้ังผ้าม่านอาคารห้องประชุมสภา
และสำนักงานสภา อบต.คือเวียง 

13. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการก่อสร้างเสาธง
ชาติ และปรับภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลคือเวยีง 

200,000.00 กองช่าง 
เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติ แลปรับ
ภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลคือเวยีง 

ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดสูง 11.00 ม. 
และงานปรับภูมิทัศน ์

14. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
และติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า เข้าสำนักงาน 
อบต.คือเวียง 

647,870.00 กองช่าง 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงใน
สำนักงานเพียงพอตอ่การใช้งาน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขา
ดอกคำใต้ 

15. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

บำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่
ที่ 1-9 

1,147,791.00 กองช่าง 
เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสรา้งให้ดี
ขึ้น 

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-9 

16. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ปรับปรุงวางท่อคลอง
ห้วยขีห้มู หมู่ที ่9 

174,500.00 กองช่าง 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ทำ
การเกษตร 

ปรับปรุงวางท่อ ขนาด 30 ยาว 170 
ม. 

17. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ดำเนินการป้องกันการ
ระบาดและ กำจัด
ศัตรูพืช 

50,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันการระบาดและ
ส่งเสริมให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น
และมีคุณภาพออกสู่ตลาด 

กิจกรรม -จัดหานำ้ยาเคมีและเวชภัณฑ์ 
ยาปราบศัตรูพืช เช่น หนู หอยเชอร์รี่ 
โรคข้าวต่าง ๆ ฯลฯ 

18. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกปรับเกลี่ยสายทุ่ง
กอก หมู่ที่ 4 

124,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนในตำบลมกีาร
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จุดที่ 1 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
1,450.00 ม. หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกวา่ 435.00 ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกวา้งเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 
900.00 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกรวมทั้ง 2 สายไม่น้อย
กว่า 615.00 ลกูบาศก์เมตร 



 

19. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกลำ
เหมือง ทุ่งมะขาม 

20,400.00 กองช่าง 
เพื่อลดความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
สามารถเก็บน้ำไว้ใชก้ารเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 ? 6.00. ม. ยาว 
550 ม. ขุดลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. 
ยาว 1,500.00 ม. 

20. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกลำ
เหมืองดงมะเม้า 

81,500.00 กองช่าง 
เพื่อลดความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
สามารถเก็บน้ำไว้ใชก้ารเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 2.20 ? 4.00 ม.ขุดลึก
จากเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 2,225 ม. 

21. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกลำ
เหมืองสาขาร่องช้าง หมู่
ที่ 8 ถึงห้วยขี้หม ู

140,600.00 กองช่าง 
เพื่อลดความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
สามารถเก็บน้ำไว้ใชก้ารเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 - 10.00 ม. ขุด
ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
1,975.00 ม. 

22. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการขุดลอกลำ
เหมืองสายแยกเหมือง
หลวง หมู่ที่ 5 

90,400.00 กองช่าง 
เพื่อลดความตื้นเขินของแหล่งน้ำ
สามารถเก็บน้ำไว้ใชก้ารเกษตร 

ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ? 5.50 ม. ขุด
ลึกจากเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 
1,800.00 ม. 

23. 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกปรับเกลีย่ หมู่ที่ 
7,9 

124,000.00 กองช่าง 
เพื่อให้ประชาชนในตำบลมกีาร
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 

จุดที่ 1 สายนาลุงหน้อยช่าย ขนาด
กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 1,000.00 
ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
250.00 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 หมูที่ 
9 สายนาครูวงค์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 
2.50 ม. ยาว 1,000.00 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไมน่้อยกว่า 250.00 
ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
รวมทั้ง 2 สายไม่น้อยกว่า 500.00 
ลูกบาศก์เมตร 

24. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีด้วยการลดรายจา่ยและเพิ่ม
รายได้ 

กิจกรรม ๑.อบรมให้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ๒.พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ ๓.
ตามรอยพ่อของแผนดิน?ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง? 

25. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา 

10,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
วัฒนธรรมประเพณีใน 

กิจกรรม -อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล
คือเวียง 

26. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

116,889.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เดก็เล็กได้รับสารอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรม 1. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กคือ
เวียง 2. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

27. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
บ้านปาง 

178,207.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรม 1. สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 2. สนับสนุน
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านปาง 

28. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

298,900.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่
เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรม 1. สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือเวียง 
2. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปันต้น 

29. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาเครื่องนอน ชุดนักเรียน 
สำหรับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อให้เด็กมี

กิจกรรม 1. จักซ้ือเครื่องนอนชุด
นักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คือเวียง 2. จกัซ้ือเครื่องนอนชุด
นักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



 

การพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่
ดี 

วัดศรีปันต้น 3. ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการการเรียนรู้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

30. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
บ้านปาง 

372,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

กิจกรรม 1. อุดหนุน โรงเรียนบ้าน โพธิ์
ทอง 2. อุดหนุน โรงเรียนบ้านปาง 

31. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

30,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใน
ตำบลได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ทั้ง
สาระและความบันเทิงและสืบ
ทอดงานพิธ ี

กิจกรรม -จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

32. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสัมนาการ
จัดทำระบบประกัน
สุขภาพการศึกษาฯ 

70,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
ให้สูงขึ้น 

กิจกรรม -อบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

33. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
ระบาด ติดต่อต่างๆ 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด เช่น โรไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดนก ฯลฯ 

กิจกรรม 1. จัดหานำ้ยาเคมีและ
เวชภัณฑ์ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

34. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก/ไข้ซิกา 

35,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุม โรค
ไข้เลือดออก/ไข้ซิกา 

กิจกรรม 1. จัดหาทรายอะเบท 2. 
จัดหาน้ำยาเคมีและเวชภัณฑ์3. รณรงค์
ประชาสัมพันธ ์ฯลฯ 4. อบรมให้
ความรู้สตรีมีครรภ์ 

35. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

35,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้านในพื้นที่ตำบล คือเวียง 

กิจกรรม 1. จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนขับ้า/ยาฉีดคุมกำเนิด 2. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ 

36. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

180,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จัดทำโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธาณสุข หรือ
จัดอบรมฯลฯ 

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่
1-9 - จัดอบรม ฯลฯ 

37. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000.00 
กองสวัสดิการสังคม, 
กองการศึกษาฯ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกจิกรรม
ทำรวมกัน 

กิจกรรม -ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม
เด็กเด็กและเยาวชนตำบล 

38. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลคือเวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรม ผู้สูงอาย ุ

39. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรม คน
พิการ 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการตำบลคือเวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรม คนพิการ 

40. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรมคน
ผู้ติดเช้ือ 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคนติดเชื้อเอดส์ตำบลคือ
เวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ
กิจกรรมคนติดเชื้อ 



 

41. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

30,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมของ
ผู้สงูอายุและจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

กิจกรรม 1. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 2. 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

42. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรี 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคณะกรรมการพัฒนา
สตรี 

กิจกรรม- - พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

43. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย 
ใส่ใจสุขภาพ 

30,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแล
สุขภาพ และได้จัดกจิกรรม
ร่วมกัน 

กิจกรรม - จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพ และได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันฯลฯ 

44. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตำบลคือเวียง 

40,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้
บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตำบลคือเวียง 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตำบลคือเวียง 

45. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

10,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชน จนท.อปท.ให้ออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

กิจกรรม 1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล 2. ส่ง จนท. เขา้ร่วมการแข่งขัน
กีฬาอปท. 3. สนับสนุนเยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

46. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอาย ุ

8,648,800.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีรายได้
เพียงพอต่อการยังชีพ 

กิจกรรม -แจกเบีย้ผู้สูงอาย ุตามชว่ง
อาย ุจำนวน ๑๒ เดือนอายุ 60-69 ปี 
อาย ุ70-79 ปี อายุ 80-89 ป ีอายุ 
90?ขึ้นไป 

47. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผูพ้ิการ 

4,128,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้พิการ มีรายได้
เพียงพอต่อการ ยังชีพ 

กิจกรรม -แจกเบีย้ผู้พิการ จำนวน ๑๒ 
เดือน 

48. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพแก่ผูป้่วยเอดส์ 

270,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเอดส์ มี
รายได้เพียงพอต่อการ ยังชีพ 

ผู้กิจกรรม -แจกเบีย้ป่วยเอดส์ จำนวน 
๑๒ เดือน 

49. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สมทบเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบล 
คือเวียง 

60,000.00 กองสวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กิจกรรม -สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลคอืเวียง 

50. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลคอืเวียง 

80,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อสมทบเงินโครงการ
หลักประกันสุขภาพตำบลคือ
เวียง ตาม พรบ.หลักประกัน
สุขภาพ 

กิจกรรม -สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลคือเวียง 

51. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
และสง่เสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

1,000,000.00 กองสวัสดิการฯ 
เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบล คือเวียง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

52. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ๑. อบรมให้ความรู ้๒. 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม,้ ปลูกหญ้าแฝก 
๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 



 

ในพื้นที่และลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

53. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

20,000.00  สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสรมิอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชตาม พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

กิจกรรม ๑. อบรมให้ความรู ้๒. 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๓. 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

54. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะใน
พื้นที่ตำบลคือเวียงอย่าง
ยังยืน 

30,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบ 

กิจกรรม ๑. จัดหาถังขยะ ๒. กรงเหล็ก
คัดแยกขยะ ๓. ถุงพลาสติก ๔. จ้าง
เหมาจัดเก็บขยะ ฯลฯ 

55. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง 

140,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง 

กิจกรรม - จัดหาถุงดำสำหรับคัดแยก
ขยะ ฯลฯ 

56. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกาโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ?หน้าบา้น น่า
มอง?รปรับปรุงภูมิทัศน์ 
?หน้าบ้าน นา่มอง? 

110,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หมู่บ้าน และพื้นที่เตาเผาขยะให้
น่าอยู ่

กิจกรรม ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
หมู่ที่ 1-9 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
เตาเผาขยะ 

57. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการทำปุ๋ยหมกักา๊ซ
ชีวภาพ 

5,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรยี์ที่
คัดแยกแล้ว/มูลสัตว ์

กิจกรรม ๑. ก่อสร้างอาคารทำปุ๋ยหมัก 
๒. ทำปุ๋ยหมักกา๊ซชีวภาพ ๓. จัดอบรม
ให้ความรู้ 

58. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดหาเตาเผา
ขยะไร้มลพิษ 

1,204,600.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเป็นแหล่งที่กำจัดขยะอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

จัดซื้อเตาขยะ จำนวน 1 ตัว 

59. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

จัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

กิจกรรม -จัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

60. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

จดักิจกรรมวันสำคัญทาง
ราชการ งานรัฐพิธี/งาน
ราชพิธีต่างๆ 

40,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

กิจกรรม -จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี/ ราช
พิธี ต่างๆ -จัดกิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ -จัดกิจกกรมงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

61. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

การสนับสนุนส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่และ
ต่อต้านการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

กิจกรรม ๑.ดำเนินการประกาศหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด ๒.ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓.บำบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

62. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร 

กิจกรรม ๑ .จัดอบรมเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร ๒. จัดอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษา 

63. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
ธรรมชาติหรือภยัวิบัติ
ต่าง ๆ 

45,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติ
ต่าง ๆ เช่น อุทกภยั วาตภยั 
อัคคีภัย ฯลฯ 

กิจกรรม 1. สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตา่ง ๆ 2. 
ประชาสัมพันธก์ารป้องกันภัยธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติต่างๆ 

64. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ

20,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

กิจกรรม ๑. จัดฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร. ๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
๓. ค่าตอบแทน, ค่าเบีย้เล้ียงในการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ 



 

อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

65. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

กิจกรรม -อบรมเจ้าหนา้ที่ และ
อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝา่ย พลเรือน 

66. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่า 

15,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อลดปัญหาการเกิดหมอก
หมอกควันไฟปา่ 

กิจกรรม -ดำเนินการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปา่ 

67. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม หนึ่งทีม
กู้ชีพกูภ้ัย (OTOS) 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภยั 
(OTOS) 

กิจกรรม ๑. จัดอบรมให้ความรู้ ๒. 
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฯ 

68. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคือเวียง 

288,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ผู้ได้รบับาดเจ็บจากอบุัติเหตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 
และส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุดโดยให้บริการในพื้นที่
ตำบลคือเวียง และใกล้เคียงที่
สามารถปฏบิัติงานได้ 

กิจกรรม ๑. จัดซื้อถังออกซิเจน 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือ 
หน้ากาก ฯลฯ ๒. จัดซื้อชุดปฏบิัติการ 
ฯลฯ ๓. บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กู้ชพีกู้ภยั ฯลฯ 
๔. จัดส่งเจ้าหน้าไปอบรมเพิ่มศักยภาพ 

69. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติตำบลคือเวียง 

27,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่น
สามารถปฏบิัติหน้าที่ชว่ยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม -อบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

 

 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.คือเวียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบญัญัติงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ได้รับสนบัสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ  รวม  45  โครงการ จำนวนเงิน  17,131,586.22 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  45  โครงการ จำนวนเงิน 
17,131,586.22 ลา้นบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 10 1,814,095.06 10 1,814,095.06 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17 13,231,752.66 17 13,231,752.66 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 4 1,356,450.00 4 1,356,450.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 6 350,295.00 6 350,295.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 8 378,993.50 8 378,993.50 

รวม 45 17,131,586.22 45 17,131,586.22 

     
   
 
 



 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณอบต.คือเวยีง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงันี ้

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบญัญตัิ/เทศ

บัญญตั ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

จัดหาหนังสือพิมพ์และที่
อ่านหนังสือพิมพป์ระจำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

10,000.00 4,260.00 4,260.00 5,740.00 

2. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการตั้งงบประมาณ
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

3. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
(อบต. สัญจร) 

10,000.00 4,425.00 4,425.00 5,575.00 

4. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

5,000.00 3,322.00 3,322.00 1,678.00 

5. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

ค่าพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตตำบล 

12,087.00 12,086.50 12,086.50 0.50 

6. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างเสาธง
ชาติ และปรับภูมิทัศน์
บริเวณสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลคือเวยีง 

200,000.00 175,000.00 175,000.00 25,000.00 

7. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

115,000.00 69,000.00 69,000.00 46,000.00 

8. 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

โครงการติดตั้งระบบ
เครื่องขยายเสียงภายใน
อาคารห้องประชุมสภา 
อบต.คือเวียง 

95,000.00 94,900.00 94,900.00 100.00 

9. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมภิาค สาขาดอกคำใต้ 

647,870.00 647,869.83 647,869.83 0.17 

10. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงวางท่อ
คลองห้วยขี้หม ูหมู่ที่ 9 

174,500.00 173,000.00 173,000.00 1,500.00 

11. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
ป้องกันการระบาดและ
การกำจัดศัตรูพืช 

50,000.00 45,000.00 45,000.00 5,000.00 

12. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกปรับเกลี่ยสายทุ่ง
กอก หมู่ที่ 4 

124,000.00 122,000.00 122,000.00 2,000.00 

13. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการขุดลอกลำ
เหมืองทุ่งมะขาม 

20,400.00 19,000.00 19,000.00 1,400.00 

14. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการขุดลอกลำ
เหมืองดงมะเม้า 

81,500.00 78,000.00 78,000.00 3,500.00 



 

15. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการขุดลอกลำ
เหมืองสาขาร่องช้าง หมู่
ที่ 8 ถึงห้วยขี้หม ู

140,600.00 135,000.00 135,000.00 5,600.00 

16. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการขุดลอกลำ
เหมืองสายแยกเหมือง
หลวง หมู่ที่ 5 

90,400.00 86,000.00 86,000.00 4,400.00 

17. พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุกปรับเกลี่ย หมู่ที่ 
79 

124,000.00 122,000.00 122,000.00 2,000.00 

18 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
บำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่
ที่ 1-9 

947,791.00 386,225.23 386,225.23 561,565.77 

19. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

116,889.00 84,124.80 84,124,.80 32,764,20 

20. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนโพธิ์ทอง, บ้าน
ปาง 

178,207.00 129,567,.86 129,567,.86 48,639.14 

21. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน
แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบ้านโพธิ ์บ้าน
ปาง 

372,000.00 342,000.00 342,000.00 30,000.00 

22. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมสัมนาการ
จัดทำระบบประกัน
สุขภาพการศึกษาฯ 

70,000.00 11,000.00 11,000.00 59,000.00 

23. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการอาหารกลางวัน
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

298,900.00 289,100.00 289,100.00 9,800.00 

24. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

25. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก/
ไข้ซิก้า 

35,000.00 27,020.00 27,020.00 7,980.00 

26. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

35,000.00 22,190.00 22,190.00 12,810.00 

27. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 1 - 9 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 

28. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลคือเวยีง 

30,000.00 15,450.00 15,450.00 14,550.00 

29. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

30,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 

30. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีตำบลคือเวียง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 



 

31. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,648,800.00 8,015,500.00 8,015,500.00 633,300.00 

32. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,128,000.00 3,648,800.00 3,648,800.00 479,200.00 

33. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 270,000.00 252,000.00 252,000.00 18,000.00 

34. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลคือ
เวียง 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

35. 
พัฒนาสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลคือเวียง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

36. 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะและ
ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนก่อนนำไปทิ้ง 
(จัดซื้อถุงดำ) 

140,000.00 139,700.00 139,700.00 300.00 

37. 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่ตำบล
คือเวียงอย่างยั่งยืน 

30,000.00 14,250.00 14,250.00 15,750.00 

38. 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการทำปุ๋ยหมกักา๊ซ
ชีวภาพ 

5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 

39. 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เตาเผาขยะไร้มลพิษ 1,204,600.00 1,200,000.00 1,200,000.00 4,600.00 

40. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
ราชการ งานรัฐพิธี/งาน
ราชพิธีต่างๆ 

40,000.00 15,695.00 15,695.00 24,305.00 

41. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกันภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 

20,000.00 19,800.00 19,800.00 200.00 

42. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่า 

15,000.00 13,800.00 13,800.00 1,200.00 

43. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรม หนึ่งทีม
กู้ชีพกูภ้ัย (OTOS) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

44. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคือเวียง 

288,000.00 264,000.00 264,000.00 24,000.00 

45. 
รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติตำบลคือเวียง 

27,000.00 27,.000.00 27,.000.00 0.00 

 

 
 



 

 
รายละเอียดโครงการที่ไดร้ับงบประมาณ แต่ไม่ไดด้ำเนินการ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ  1,911,500  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ์
 ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 0 0.00 

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 11 1,160,000.00 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3 140,000.00 

รักษาความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 5 95,000.00 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 5 516,500.00 

รวม 24 1,911,500.00 

 
รายละเอียดโครงการที่ไดร้ับงบประมาณ แต่ไม่ไดด้ำเนินการ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการเลือกตั้ง 400,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.คือเวียง ฯลฯ 

กิจกรรม ๑.จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต.คือเวียงฯลฯ ๒. 
ประชาสัมพันธก์ารเลอืกตั้งในระดับ
ต่างๆ 

2. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ทำงานบุคลากรของ 
อบต.คือเวียง 

30,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วธิีการทำงาน ของ
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

กิจกรรม -จัดอบรมให้ความรู้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนกังาน 
พนักงานจ้าง 

3. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 

5,000.00  กองคลัง 
เพื่อบริการการจัดเก็บภาษีใน
พื้นที่ตำบล คือเวยีง 

กิจกรรม -จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่แก่
ประชาชนพื้นที่ตำบลคือเวียง และ
ตำบลใกล้เคียง 

4. 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการดำเนินงาน
เกี่ยวกบัภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

20,000.00  กองคลัง 
เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

กิจกรรม - ดำเนินงานเกี่ยวกบัภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

5. 
ส่งเสรมิการบริหาร
จัดการตามหลกัธรร
มาภิบาล 

โครงการติดตั้งผ้าม่าน
อาคารห้องประชุมสภา
และสำนักงานสภา อบต.
คือเวียง 

61,500.00 สำนักปลัดอบต. 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ติดต้ังผ้าม่านอาคารห้องประชุมสภา
และสำนักงานสภา อบต.คือเวียง 

6. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีด้วยการลดรายจา่ยและเพิ่ม
รายได้ 

กิจกรรม ๑.อบรมให้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ๒.พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ ๓.
ตามรอยพ่อของแผนดิน?ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง? 

7. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา 

10,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์และสบืทอด
วัฒนธรรมประเพณีใน 

กิจกรรม -อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล
คือเวียง 



 

8. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดหาเครื่องนอน ชุดนักเรียน 
สำหรับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อให้เด็กมี
การพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ที่
ดี 

กิจกรรม 1. จักซ้ือเครื่องนอนชุด
นักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คือเวียง 2. จกัซ้ือเครื่องนอนชุด
นักเรียน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีปันต้น 3. ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาการการเรียนรู้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 

9. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
ระบาด ติดต่อต่างๆ 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด เช่น โรไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดนก ฯลฯ 

กิจกรรม 1. จัดหานำ้ยาเคมีและ
เวชภัณฑ์ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

10. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลคือเวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรม ผู้สูงอาย ุ

11. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรม คน
พิการ 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคนพิการตำบลคือเวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรม คนพิการ 

12. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมกิจกรรมคน
ผู้ติดเช้ือ 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคนติดเชื้อเอดส์ตำบลคือ
เวียง 

กิจกรรม -พัฒนาศักยภาพและส่งเสรมิ
กิจกรรมคนติดเชื้อ 

13. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรี 

10,000.00 กองสวัสดิการสังคม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมคณะกรรมการพัฒนา
สตรี 

กิจกรรม- - พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

14. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย 
ใส่ใจสุขภาพ 

30,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแล
สุขภาพ และได้จัดกจิกรรม
ร่วมกัน 

กิจกรรม - จัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพ และได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันฯลฯ 

15. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

10,000.00 
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม, 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน
และประชาชน จนท.อปท.ให้ออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

กิจกรรม 1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล 2. ส่ง จนท. เขา้ร่วมการแข่งขัน
กีฬาอปท. 3. สนับสนุนเยาวชน 
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

16. 

พัฒนาสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
และสง่เสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

1,000,000.00 กองสวัสดิการฯ 
เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบล คือเวียง 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

17. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่และลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

กิจกรรม ๑. อบรมให้ความรู ้๒. 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม,้ ปลูกหญ้าแฝก 
๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

18. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ

20,000.00  สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสรมิอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชตาม พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

กิจกรรม ๑. อบรมให้ความรู ้๒. 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๓. 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 



 

รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

19. 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงกาโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ หน้าบา้น นา่
มอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หน้าบ้าน น่ามอง 

110,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หมู่บ้าน และพื้นที่เตาเผาขยะให้
น่าอยู ่

กิจกรรม ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
หมู่ที่ 1-9 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่
เตาเผาขยะ 

20. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

จัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน 

กิจกรรม -จัดกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

21. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

การสนับสนุนส่งเสริม
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่และ
ต่อต้านการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

กิจกรรม ๑.ดำเนินการประกาศหมู่บ้าน
ปลอดยาเสพติด ๒.ดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ๓.บำบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

22. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในด้านการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร 

กิจกรรม ๑ .จัดอบรมเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร ๒. จัดอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษา 

23. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยั
ธรรมชาติหรือภยัวิบัติ
ต่าง ๆ 

45,000.00 สำนักปลัด อบต. 
เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบัติ
ต่าง ๆ เช่น อุทกภยั วาตภยั 
อัคคีภัย ฯลฯ 

กิจกรรม 1. สนับสนุนวัสดุ อปุกรณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตา่ง ๆ 2. 
ประชาสัมพันธก์ารป้องกันภัยธรรมชาติ
หรือภัยพิบัติต่างๆ 

24. 
รักษาความมั่นคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 สำนักปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

กิจกรรม -อบรมเจ้าหนา้ที่ และ
อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝา่ย พลเรือน 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 อบต.คือเวียง ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 16 4,715,000 10 2,601,061 10 1,814,095.06 10 1,814,095.06 

2.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

50 17,358,000 28 15,762,796 17 13,231,752.66 17 13,231,752.66 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 2,745,000 7 1,519,600 4 1,356,450.00 4 1,356,450.00 

4.รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 13 720,000 11 495,000 6 350,295.00 6 350,295.00 

5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 18 1,261,000 13 979,587 8 378,993.50 8 378,993.50 

รวม 107 26,799,000 69 21,358,044 45 17,131,586.22 45 17,131,586.22 
 

  
 
 
 
 



 

 
คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายศรีหล้า เผา่ใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง 

054457067 - - 

นายทวี นันต๊ะส ี รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นายจักรพันธ์ นนัทโภคิน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นางวันดี ราชยา สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นางสาวขรินทร์ทิพย์ ขุนกิจ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

057457067 - - 

นางวัชราภรณ์ อินตะ๊วงค ์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

057457067 - - 

นายเผด็จ ลาวตุม ผู้อำนวยการโรงเรยีนโพธิ์ทอง 054-079-101 - - 

นายสำราญ ยารังษ ี กำนันตำบลคือเวียง 0861855880 - - 

นายไพรตัน์ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านปาง 054427802 - - 

นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตำบลคือเวียง 

054457303 - - 

นายเชษฐา สมุทรจักร หัวหน้าสำนักปลัด 054457067 - - 

นายปรีชา ปาใจ ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นางมัลลกิา ทองเทพ พัฒนากรชำนาญการอำเภอดอก
คำใต้ 

054491474 - - 

นายอิ่นแก้ว นันตา ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นายประยรู เผ่าเตม็ ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นายปั่น ปาใจ ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นายประหยัด ยาเฆข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตำบลบ้านปาง 

054892093 - - 

ณัฐพงศ์ รูปกลม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 054457067 - - 

นายธงชัย เพชรศร ี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คือเวียง 

054457067 - - 

 
   
 



 

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายผัด ชาญกล้า สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นางนฤมล แจ้งศร ี ผู้อำนวยการกองคลัง 054457067 - - 

นายยงยุทธ ธาระการ สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นายจำรสั ชะเอ ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นางปณิดา อินต๊ะสาร พยาบาล 054457067 - - 

นายอินทร์จันทร์ ยารังษ ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 054457067 - - 

นายอุดร กองชัย สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

นายอิน่แก้ว นันต๊ะส ี ผู้แทนประชาคมตำบล 054457067 - - 

นายสืบ ยาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ 054457067 - - 

นางกันนิภา บุญมาวงค ์ คร ู 054457067 - - 

นายอำนาจ วรรณแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคือเวยีง 

054457067 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวเสาร์มณี บุญธิมา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 05457067 - - 

นายอดิศักดิ์ เผ่าตุย้ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 05457067 - - 

นายสุวัธชัย จอมภา ผู้อำนวยการกองช่าง 05457067 - - 

นางพยอม นันตา ผู้แทนประชาคมตำบล 05457067 - - 

นางแสงดาว ปิงยศ ผู้แทนประชาคมตำบล 05457067 - - 

นางประกายวรรณ คำจันทร ์ ผู้แทนประชาคมตำบล 05457067 - - 

นางนฤมล แจ้งศร ี ผู้อำนวยการกองคลัง 054457067 - - 

นายเชษฐา สมุทรจักร หัวหน้าสำนักปลัด 05457067 - - 

ณัฐพงศ์ รูปกลม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 05457067 - - 
 

 

 
 
 



 

ส่วนที่  6 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  
เนื่องจากในเขต อบต. นั้นมีหมู่บ้านที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่า
ระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง
โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

โอกาส  (Opportunity) 
1. เป็นแหล่งพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้ 
   เป็นอย่างดี 
2. สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองได้ 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
4. ภาครัฐได้มีนโยบายเรื่องการถ่ายโอนงานเกี่ยวกับการพัฒนาให้ท้องถิ่นดำเนินการ และให้ความเป็น 
   อิสระในการบริหารจัดการมากขึ้น 
อุปสรรค  /  ข้อจำกัด  (Threat) 

 1.  งบประมาณที่ได้รับจดัสรรมาไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน และลา่ช้า 
 2.  การทำเกษตรกรรมในพื้นที่บางส่วนไมส่ามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี เนื่องจากขาดน้ำในช่วงฤดู 
     ร้อน 
            3.  มาตรการในการตรวจสอบมีความเข้มข้น จึงทำให้ไมส่ามารถบรหิารจัดการได้อย่างเตม็ที ่
          4.  ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควัน  มีแนวโน้มการเกิดสาธารภัยรุนแรงมากขึ้น   
              แต่มีงบประมาณในการเตรียมพร้อมและการป้องกันสาธารภัยไม่เพียงพอ 

5. ปัญหาเศษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รีฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยส่งผลถึงการโอน      
   งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผล
โดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดย
วิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 
 
จุดแข็ง (Strenght ) 
1. เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
2. ผู้บริหารอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่าง 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



 

    แท้จริง 
3. มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการนโยบาย การเงิน การคลัง ทำให้มี 
    ความคล่องตัวในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
4. เป็นชุมชนที่มีความสงบ ร่มเย็น  ประชาชนอยู่กันด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาอาชญากรรมที่ 
    รุนแรง เพราะมีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น  อปพร. ชรบ.  
จุดอ่อน  (Weakness ) 
1.  กลุ่มเกษตรกร/ กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
2. ในบางภารกิจไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน 
3. เกษตรกรขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร, การตลาด 
4. ปัญหาหนี้สิน และขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
5. การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึง 
6. ประชาชนขาดความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 
7. การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง 
8. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่น 
9. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมรรถนะไม่ครอบคลุมภารกิจ ทำให้ไม่สามารถบริการ    
   สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
10. ขาดเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีใช้เพื่อการพัฒนา หรือมีไม่เพียงพอกับงานท่ีรับผิดชอบ 
11. ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
12. ระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สูงมากนัก และยังขาดแหล่งให้ความรู้ 
13. มีทุนทางสังคม สถาบัน วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีการรวบรวมและประยุกต์ใช้ใน  
    การแก้ปัญหา ในพ้ืนท่ี ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งขาดการกระตุ้นให้เกิดการคิดและวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้   
    ได้จริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  7 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

1.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)  ตัวบ่งช้ีที่  1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบ
ทุกข้ันตอน   

1.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙7  คะแนน  

 (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ได้  5  คะแนน  
 1.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

➢  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   107  โครงการ 
➢  โครงการที่บรรจุข้อบญัญตั ิ  จำนวน   69  โครงการ 
➢  โครงการที่ดำเนินการแล้ว  จำนวน   45  โครงการ 

   ➢  คิดเป็นร้อยละ  42.06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (๒)  ตัวบ่งช้ีที่  3  :  การดำเนินโครงการ  ได้  5  คะแนน     
2.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 2.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งช้ีที่  4  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเตม็  
เนื่องจากไม่มผีลกระทบในการดำเนินโครงการ      
3. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผ่านมา และคาดการณ์ผล
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

                  สภาพแวดล้อม 
                  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เป็นพื้นที่ ชนบทมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเป็นส่วน ใหญ่ เช่น 
แม่น้ำ ท้องไร่ ท้องนา  แต่ในอนาคตพื้นที่จากชนบทจะแปรสภาพเป็นพื้นในเมืองซึ่งสภาพแวดล้อมจะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้าง 
โรงงาน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ฟาร์มปศุสัตว์ 
 
 

       สถานการณ์ด้านสังคม 
        สังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง  มีลักษณะของสังคมปิด  คือรู้จักกันหมดทั้งหมู่บ้าน เรียกว่า หัวบ้าน
ท้ายบ้าน ใครทำอะไรผิดแผกออกไปจะรู้และโจษขานกันทั้งหมู่บ้าน ลักษณะสังคมจะเป็นแบบเก่า มีกิจกรรมและพิธีกรรม
พื้นบ้านเป็นอันมาก ยิ่งเป็นประเพณีแล้วจะรักษาและปฏิบัติกันมิได้ขาด ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ชาวชนบทรักถิ่นที่อยู่  ไม่ชอบ

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 



 

การเดินทางหรือโยกย้ายบ่อยๆ  และไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ในอนาคตสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง จะแปร
สภาพเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่วัยผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ คนหนุ่มสาววัยทำงานเข้าทำงานในเมือง 
ไม่อยู่ในพื้นที ่

                   สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

       ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรและในแต่ละหมู่บ้าน มีประเภท ของการเกษตร
คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ระบบการเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นแบบยังชีพ  ถ้าเป็นการปลูกพืชก็ปลูกเพียงครั้งเดียว พืชชนิดเดียว 
ครอบครัวเดียวกันจะประกอบอาชีพอย่างเดียวกัน มีเวลาว่างจากการทำงานมาก รายได้ที่เป็นตัวเงินของชาวชนบทมีน้อยและ
ไม่แน่นอน และรายจ่ายก็น้อยด้วย  ในอนาคต ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น ทำให้เกิดความหลากหลายอาชีพ นอกจากทำ
อาชีพเกษตรกรรม  ยังประกอบอาชีพอ่ืนๆอีก เช่น รับราชการ ธนาคาร พ่อค้า อุตสาหกรรม เป็นต้น รายได้จะเป็นตัวเงินและ
แน่นอน ในครอบครัวเดียวกันแต่ละคนอาจจะประกอบอาชีพแตกต่างกันและขวนขวายหารายได้มา จุนเจือครอบครัว
ตลอดเวลา  และปัญหาเศษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รีฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยส่งผลถึงการโอน 
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ด้านเทคโนโลยี 
       พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เป็นพื้นที่ชนบท  เมื่อรัฐบาลนำนโยบายพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานนาสู่
พื้นที่ชนบท  เช่น ก่อสร้างถนนลาดยาง  ทำให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้าน  ความเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ก็เข้าสู่พื้นที่
ชนบท   เช่น จานดาวเทียม โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ  ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันประชาชน
เริ ่มเปลี่ยนแปลงไป  มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  จนไปถึงประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

                 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงที่ผ่านมา  มีแม่น้ำ มีป่าไม้  ที่
อุดมสมบูรณ์ พื้นทีน่าอยู่น่าอาศัย มีการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมีความเจริญทางวัตถุนิยมเข้าสู่หมู่บ้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย  เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า  แม่น้ำ ลำคลอง   
  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ ต่างประเทศ ในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลคือเวียง 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองการเปลี่ยนแปลงรอบด้านแต่เพียงเขตพื้นที่การปกครองของตนเอง
เท่านั่น  แต่ต้องมองให้กว้างออกไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น องค์การบริหารส่ วน
ตำบล และต้องมีแนวทางการปรับตัว ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรอบรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น เช่น การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง และประปา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจำเป็นต้อง
ประสานร่วมมือกับส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด้านการเศรษฐกิจ  จำเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและช่วยเหลือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถิ่นรวมถึงวิสากิจชุมชน และอาจจำเป็นต้องทบทวนนโยบาย และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อม ต้องมีบทบาทมากขึ ้นในการเฝ้าระวังการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิส่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ มีการกำหนดแผนและมาตรการป้องกันและ
บรรเทาว ิกฤต ิทางด ้านส ิ ่ งแวดล ้อม ม ีการซ ักซ ้อมทำความเข ้าใจในแนวทางการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมท้องบททวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจมีปัญหาสืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ ทั้งในปัญหาความยากจน 
และธรคระบาด อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาทและการ



 

จัดการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างชาติที่อพยพ
เข้ามาในประเทศไทย และการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

5. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อาจต้องมีบทบาทหน้าท่ีในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น 
4.  ปัญหาอุปสรรคในภาพรวม  

ปัญหา 
๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการเกษตร 
2)  ที่กักเก็บน้ำมีไมเ่พียงพอเพื่อใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแลง้ 
3)  ปัญหาเศษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รฐีบาลจัดเก็บภาษไีด้น้อยส่งผลถึงการโอน      
    งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุปสรรค 
๑)  อบต. ในพื้นที่และพื้นท่ีใกล้เคียงไม่มีแหล่งน้ำท่ีเพียงพอต่อการทำการเกษตร 
2)  อบต. ยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้    

ข้อเสนอแนะ  
๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิม่จำนวนสระกักเก็บน้ำ 
๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพนัธ์ให้ประหยดัน้ำ 
 

5.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)   อบต. บรรจุโครงการ/กิจกรรมไวใ้นข้อบัญญัติได้ร้อยละ 64.49 ไม่ถึงร้อยละ 90 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๒)   อบต. สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญตัิได้ร้อยละ  45  ในการติดตาม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 

 อุปสรรค 
๑)   ประชาชนในเขต อบต. มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก   
๒)   อบต. มีงบประมาณที่จำกัด    
3)   ปัญหาเศษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้รฐีบาลจัดเก็บภาษไีด้น้อยส่งผลถึงการโอน  
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มคีวามจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น      
  ๒)  โครงการทีไ่ม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ควรดำเนินการดำเนินในปีงบประมาณถัดไปด้วย 

 


