
 
 

สวนท่ี 1  
    
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการท่ีแตกตางกันมีจุดหมาย  
   ไมเหมือนกัน แตกระบวนการท้ังสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน (อ่ืน ๆ ) 
สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนการติดตามผลท่ีให
ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการหรือไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีไดกําหนดไวหรือไม รวมท้ัง
งบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรท้ังดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
หรือไมอยางไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน และข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weak-
nesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารระดับหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพพ้ืนท่ีและผูมี
สวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลองกับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคม
ภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ี
เปนปญหาและอุปสรรค เม่ือพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับใหม่ัน
เพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูก
คนพบเพ่ือใหเ กิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลให เ กิด
กระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาหมายประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคได
ดังนี้ 
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  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ                  และ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบล/ชุมชน
หรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 13 (5) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม และ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ” 
  ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ  13 (5) แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   องคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดังนี้ 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 11 คน ประกอบดวย  
  1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
ดําเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน สี่ปโดย
การกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาทองถ่ินสี่ปตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาท่ี
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
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  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ได
กําหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตรและ
โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการท่ีจะติดตามวามีวัตถุประสงค
หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซ่ึงดูไดจากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) ถากําหนดไวแลว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวาผูใชผล การนําผลไป
ใชประโยชนอยางไร เม่ือใด ขอมูลหลัก ๆ ท่ีตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มีขอเสนอแนะในการ
ติดตามผลอยางไร ซ่ึงการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวนําผลท่ีไดมากําหนดเปน
วัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาท่ีเก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซ่ึงสวนใหญจะเปนแบบ
สัมภาษณหรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการดําเนินการตามวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงสิ่งสําคัญท่ีตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ไวดีและไดขอมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบข้ันต่ําตามท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการรายงานใหผูเก่ียวของทราบโดยรายงานตามแบบท่ี
กําหนดไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได
ตามความเหมาะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคซ่ึงประกอบดวยก็ได ความเปนมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะ
ไดรับจากการติดตาม ซ่ึงจะปรากฏในสวนท่ี 2  และสวนท่ี 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูเก่ียวของหรือผูมีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแกไขปญหาท่ีไดจากรายงานสรุป ซ่ึงอาจกระทํา
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถ่ิน 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยอยางนอยปละ1
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ข้ันตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติ ดตามและประ เ มินผลแผน พัฒนาท อ ง ถ่ิ น ได แก  แบบสอบถาม  (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ  (Interview) และแบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี 
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีได
กําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปน
จริงตอไป  
 

 
 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

สภาทองถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห
ประชาชนในตําบลทาจําปาทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับ
แ ต วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผานมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ินภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
  1.2 ความสอดคลอง (Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ท่ีไดกําหนดข้ึนมีความสอดคลองและนําไปกําหนดเปนวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือท่ีมีอยูจริงในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา (Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการท่ีตอเนื่องจากปงบประมาณท่ี
ผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลท่ีไดรับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใชไปในการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนท่ี จํานวน ระยะเวลา เปนตน 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนผลท่ีไดจากประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซ่ึงสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซ่ึงวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งท่ีประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบล และอาจรวมถึงอําเภอ....
และจังหวัด....ดวย เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถ่ินแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องคประกอบใหญ ๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนได 
    2) การสํารวจ (survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ 
เจาหนาท่ี บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึง
ศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 
3.  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถ่ิน  
  3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง          ไมเครงครัดใน
ข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Partici-
pant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับประชาชาชนใน
หมูบานหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจําเปน ความตองการของประชาชนในตําบล.../องคกรปกครองสวนทองถ่ินคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว
เปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชน
ในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คาเปาหมาย 
กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีสําคัญคือ การนําไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางดําเนินโครงการ 
รองลงมาคือนําไปใชสําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอได ดังนี้ 
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการดําเนินการตาม
โครงการ ซ่ึงจะทําใหวิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ินมีปญหา ทําใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ท้ังในปจจุบัน
และอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ ท่ี
จะนําไปจัดทําเปนโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลท่ีเปนจริง ทําใหไดรับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ขอมูลให
เปนปจจุบันเสมอ 
   
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงและตามอํานาจหนาท่ี นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการตาง ๆ สําหรับการปรับปรุงแกไขและปองกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได  
  7. ทําใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละคน แตละสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ 
มีความสอดคลองกัน ประสานการทํางานใหเปนองครวมของหนวยงาน ทําใหเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกิดความสําเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
งานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเม่ือไดรับการบริการประชาชนในเขตตําบล..../องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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สวนท่ี 2 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน 
ในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

……………………………………. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 ขอ 13 (5) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ใหประชาชน ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม และ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ” 
  ดังนั้นเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ  13 (5) แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   องคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และผลการดําเนินงาน 
รวมท้ังติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดังนี้ 

 ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
“การศึกษากาวหนา  พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติด นําชีวิตการเกษตร ควบคู
วัฒนธรรม นําประชาเปนสุข” 
ข. พันธกิจ  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา มีดังนี้ 

1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. สงเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเขมแข็งของชุมชน 
6. จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดกําหนดยุทธศาสตรและ 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร ไว  6 ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  สงเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2  สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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2.  ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู     
2.1 กอสราง/ปรับปรุง /บํารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ํา 
2.2 พัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและเพ่ิมแหลงน้ํา 
2.3 ขยาย/ปรับปรุง/ซอมแซม ไฟฟา 
2.4 กอสราง/ขยาย/ปรบัปรุง/ซอมแซมประปาหมูบาน/จัดหาน้ํา 
2.5 นําบริการไปสูชุมชน 

 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

3.1 สงเสริมการศึกษา 
3.2 สงเสริมสุขภาพนักเรียน 
3.3 สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

 

4. ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1 สรางจิตสํานึกและอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

4.3สงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียว 
 

  5.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
5.1  สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
5.2พัฒนาระบบการบริหารงานคลังใหทันสมัย 

  

6.ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
6.1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

                                  6.2 พัฒนาบุคลากร 

ง. การวางแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม  เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)    
เม่ือวันท่ี 31  ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม  468  โครงการ งบประมาณ 57,518,000 บาท                
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

 
 
 
 

/3. ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ             

(บาท) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบานเมืองนาอยู     
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
6. ดานการเมืองและการบริหาร  

74 
275 
55 
29 
22 
13 

5,143,000 
39,615,000 
3,640,000 
3,300,000 
1,410,000 
5,410,000 

รวม 468 57,518,000 
 
 

 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนภูมิ... 

1

10

100

1000 74                    275                    55                   29              22               13 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 

 
 
 

  จ. การจัดทํางบประมาณ 
  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 21
กันยายน  2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 133 โครงการ  งบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวนเงิน  29,894,736 บาท  สามารถจําแนกไดตามแผนยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร 
ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ  ตาม
ขอบัญญัติ(บาท) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบานเมืองนาอยู     
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
6. ดานการเมืองและการบริหาร  

27 
17 
21 
2 
2 

64 

15,165,636 
3,230,000 
8,130,380 

80,000 
90,000 

3,243,720 
รวม 133 29,939,736 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 
1. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
จายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รณรงคปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

35,000  เพ่ือปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา 

มีการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
หมูท่ี 1-16  

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ซื้อทรายอะเบทกําจดัลูกนํ้า
ยุงลาย    เพ่ือใชปองกัน
ยุงลายในการแพรเช้ือโรค
ไขเลือดออกในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 เ พ่ื อ ป อ ง กั น ก า ร แ พ ร
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไขเลือดออก 

ประชาชนในหมูบานไม
เปนโรคไขเลือดออก 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ซื้อนํ้ายาพนหมอกควัน  เพ่ือ
ใชปองกันยุงลายในการแพร
เช้ือโรคไขเลือดออกในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ป อ ง กั น ก า ร แ พ ร
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไขเลือดออก 

ประชาชนในหมูบานไม
เปนโรคไขเลือดออก 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จางเหมาบริการพนหมอก
ควันเพ่ือปองกันยุงลายใน
การแพรเช้ือโรค
ไขเลือดออก  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

24,000 เ พ่ื อ ป อ ง กั น ก า ร แ พ ร
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไขเลือดออก 

ประชาชนในหมูบานไม
เปนโรคไขเลือดออก 

5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงานกําจัดขยะ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พ่ือใหพนักงานมี วัสดุ
อุ ป ก ร ณ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานกําจัดขยะ 

พนักงานเก็บขยะมีวัสดุ
อุ ป ก ร ณ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานกําจัดขยะ 

6. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

วัสดุในการฝงกลบและกําจดั
เช้ือรา และหนอนแมลงวัน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เพ่ือใหพนักงานมีวัสดุ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงานกําจัดขยะ 

บอขยะทุกแหง 

7. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

320,000 เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ประชาชน 16 หมูบาน 

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
8. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
เพ่ือจายสําหรับสนับสนุน
การสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอาย ุ

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,939,600 เพ่ือแบงเบาภาระ   
คาใชจายในครอบครัว 

ผูปวยเอดส ไดรับเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ 

9. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพ่ือจายสําหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

3,312,000 เพ่ือแบงเบาภาระ   
คาใชจายในครอบครัว 

ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพ 

ผูพิการหรือทุพพล
ภาพ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส   ตามประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เพ่ือแบงเบาภาระ   
คาใชจายในครอบครัว 

ผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพ 

11. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ
อบรมสงเสรมิกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลทา
จําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลทาจําปา   

เด็กและเยาวชนตําบล
ทาจําปา 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

12. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 ประชาชนมีกองทุน
สวัสดิการชุมชนใน
ตําบลทาจําปา 

ประชาชน 16 
หมูบาน 

13. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 เพ่ือสงเสริมการดูแลและ
ใสใจผูสูงอายุใหมากขึ้น 

ผู สูงอายุไดรับการ
ดูแลเอาใจใสมาก
ขึ้น 

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

150,000 เพ่ือใหเยาวชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
15.. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการแขงขันกีฬาดอก
จําปาเกมสตานยาเสพติด 
ครั้งท่ี 17  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

133,700 เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

เยาวชน/ประชาชน
ตําบลทาจําปา 

16. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬาฟุตซอล  “ทา
จําปาเกมส  ” 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

31,500 เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง 

ประชาชน/เยาวชน   

17. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบานดอน
ติ้ว 
ตาม โค ร งก า ร แข ง ขั น
กีฬา  4  ญอสัมพันธ  
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เพ่ือใหพนักงานสวน
ทองถิ่นมีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงและเช่ือมไมตรี 

กลุมโรงเรียนบาน
ทาจําปา 

18. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

อุดหนุนโรงเรียนบานหวย
พระ ตามโครงการแขงขัน
กีฬา  3  โส  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ ด็ ก นั ก เ รี ย น มี
สุขภาพอนามัยแข็งแรง 

กลุมโรงเรียนบาน
หวยพระ 

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 
19. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 
เพ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการ
ฝกอบรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เพ่ือใหประชาชนปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

ประชาชน/เยาวชน   

20.. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตร ี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 มีการเสริมสรางความ
เขมแข็งของบทบาท
สตร ี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 

ประชาชน/เยาวชน   

21. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

เ พ่ือจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานตามโครงการ
สรางความปรองดองและ
สมานฉันทในชุมชน   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 มีการดําเนินงานตาม
โครงการสรางความ
ปรองดองและ
สมานฉันทในชุมชน   

พนักงานตําบลทา
จําปา/เยาวชน/
ประชาชน/และ
หนวยงานราชการ
อ่ืน 
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แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 

22. 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ปกปองสถาบันสําคญัของชาติ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เพ่ือดําเนนิโครงการ

ปกปองสถาบันสําคญัของ
ชาติ 

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

          1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
23. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
เ พ่ื อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ต า ม
โครงการปอง กันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ช ว ง
เทศกาลปใหม 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 ตั้งจุดตรวจเทศกาล
สงกรานตจดุตรวจใน
เทศกาลปใหม 

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

24. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เ พ่ื อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ต า ม
โครงการปอง กันและลด
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ช ว ง
เทศกาลสงกรานต 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 ตั้งจุดตรวจเทศกาล
สงกรานตจดุตรวจใน
เทศกาลสงกรานต 

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

25. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการใหความรูประชาชน
เก่ียวกับสาธารณภัย  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 ประชาชนไดรับความรู
ประชาชนเก่ียวกับสา
ธารณภัย  

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

26. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพ่ือจายกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับ
อุบัติภัยและสาธารณภัย
ตางๆ  และบรรเทาความ
เดือดรอนของ
ประชาชน  เชนภัย
ตาง ๆ ตามธรรมชาต ิ ภัย
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยมิได
ตั้งใจ หรือเจตนาให
เกิด    ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทา
จําปา   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

604,836 ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือกรณีฉุกเฉิน
เก่ียวกับอุบัติภัยและสา
ธารณภัยตางๆ  และ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน  เชนภัย
ตาง ๆ ตามธรรมชาต ิ ภัย
อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยมิได
ตั้งใจ หรือเจตนาใหเกิด 

ประชาชนตําบลทา
จําปา 

1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
27. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
โคร งการ เ ว ทีประชาคม
ห มู บ า น   ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ  2562 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 เพ่ือเสนอความคิดเห็นความ
ตองการของประชาชนท่ี
ไดรับความเดือดรอน 

ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล ท า
จําปา 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตามขอบญัญตั ิ

วัตถุประสงค 
ผลผลิต 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 
28. ยุทธศาสตร

พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานคาํพอก  
 หมูท่ี  3 จากบานนางรัตน วิ
จันทร ถึงบานนาย
ปรีชา สุวรรณมาโจ  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

หมูบานคําพอก  
 หมูท่ี  3 

29. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานคาํพอก   
หมูท่ี  4 เริ่มจากบานนาย
วาสนา สุขวิพัฒน  ถึงบาน
นายบรรจง สุวรรณมาโจ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

หมูบานคําพอก   
หมูท่ี  4 

30. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางราง 
ระบายนํ้าภายในหมูบานคํา
เตย  หมูท่ี  7  เริ่มจากสาม
แยกบานนางปญญา เอ
เคน ถึง บานนายปราชญ ทุมด ี

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

130,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

หมูบานคําเตย  
หมูท่ี  7   

31. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานหวยพระ   
หมู ท่ี   9 สายเริ่ มจากนาย
นคร ปูหวยพระ ถึง บานนาย
ถนอม  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

บานหวยพระ   
หมูท่ี  9 

32. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานดอนติ้ว  
 หมูท่ี  10 สายหนาบานนาง
คําพลอย  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

100,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

บานดอนติ้ว  
 หมูท่ี  10 

33. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานนาดอกไม   
หมูท่ี  12 บริเวณสามแยกคํา
เตย-บานดง 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

บานนาดอกไม   
หมูท่ี  12 

34. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล.บานหวยพระ  หมูท่ี  14 
จากนานางสาน สาเส็งถึงบาน
นายชํานาญ สาเส็ง 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

บานหวยพระ  
หมูท่ี  14 

35. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบาย 
นํ้าภายในหมูบานดอนแดง  
 หมูท่ี  15 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

 บานดอนแดง  
 หมูท่ี  15 

36. ยุทธศาสตร
พัฒนาบานเมือง
นาอยู 

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานคําเตย   
หมูท่ี  16 สายซอยศรี
สวัสดิ ์เริ่มจากบานนาง
รัศม ีพิมพพงษ ถึง บานนาย
ปราโมทย 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

200,000 เพ่ือการระบายนํ้าไดดี
นํ้าไมทวมขัง 

บานคําเตย   
หมูท่ี  16 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค 

ผลผลิต 

37. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบานทาดอกแกว  
 หมูท่ี  5 สายทางหลวงทองถ่ิน
หมายเลข นพ.ถ.35-002 หมูท่ี 5   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

335,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานทาดอกแกว  
 หมูท่ี  5 

38. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบานทาดอกแกว  
 หมูท่ี  6 สายริมหวยข้ีหม ู

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

99,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก หมูบานทาดอก
แกว หมูท่ี  6 

39. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบานคําเตย                หมูท่ี  
7 บริเวณสามแยกคําเตย-บานดง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

70,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานคําเตย                
หมูท่ี  7 
 

40. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนน  
คสล.ภายในหมูบาน 
บานดอนแดง  หมูท่ี  8 
สายรอบหมูบาน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

61,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานดอนแดง   
หมูท่ี  8 
 

41. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการซอมสรางถนน คสล.บาน
ดอนแดง  หมูท่ี  8 
สายขางวัดสวางอารมณ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

114,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานดอนแดง      
หมูท่ี  8 

42. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมูบานทาจําปา 

  หมูท่ี  1 สายหนองปาดหม ูเริม่
จากถนนทางหลวง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

120,000 เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานทาจําปา 
  หมูท่ี  1 

43. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

โครงการกอสรางศาลาประชาคม  
หมูท่ี  11 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

  200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      เพ่ือการคมนาคมสะดวก บานทาแต                  
หมูท่ี  11 

44. ยุทธศาสตร
พัฒนา
บานเมืองนาอยู 

เพ่ือจายอุดหนุนสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมภิาคจังหวัดนครพนม  ใน
การติดตั้งไฟฟาแสงสวางหรือ
โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

571,000 เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึงและมี
ไฟฟาสองสวางรมิทาง
ภายในเขตตําบลทา
จําปา 

หมูท่ี 1-16 

3.ยุทะศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1. แผนงานการศึกษา 
45. การพัฒนา

สงเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนชุมชน
บานคําพอกทาดอกแกว   ตาม
โครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือให
เด็กนักเรียนไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมีสุขภาพท่ีดีและ
แข็งแรง  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

1,196,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
โรงเรียนชุมชนบานคาํ
พอกทาดอกแกวไดรับ
สารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง  

เด็กนักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บานคําพอกทา
ดอกแกว 

46. การพัฒนา
สงเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบานคํา
เ ต ย     ต า ม โ ค ร ง ก า ร อ าห า ร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับ
สารอาหารอยางครบถวนสมบูรณ
มีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

552,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีนบาน
คําเตยไดรับสารอาหาร
อยางครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง  

เด็กนักเรยีนบาน
คําเตย 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตามขอบญัญตั ิ

วัตถุประสงค 
ผลผลิต 

3.ยุทธศาสตรดานการพฒันาสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
47. การพัฒนา

สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนแดง    ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
ส ม บู ร ณ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี แ ล ะ
แข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

408,000   เพ่ือใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานดอนแดง
ไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนบาน
ดอนแดง 

48. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนติ้ว   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
ส ม บู ร ณ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี แ ล ะ
แข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

288,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
โรงเรียนบานดอน
ติ้ว  ไดรับสารอาหาร
อยางครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

โรงเรียนบาน
ดอนติ้ว  

49. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบานทา
จําปา   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
ส ม บู ร ณ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี แ ล ะ
แข็งแรง   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

156,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
โรงเรียนบานทาจําปา
ไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

โรงเรียนบานทา
จําปา 

50. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบานทา
แตปุงแก   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
ส ม บู ร ณ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี แ ล ะ
แข็งแรง   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

296,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
โรงเรียนบานทาแตปุง
แกไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

โรงเรียนบานทา
แตปุงแก  

51. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
หวยพระ  ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
ส ม บู ร ณ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี แ ล ะ
แข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

660,000 เพ่ือใหเด็กนักเรยีน
โรงเรียนบานหวย
พระ   ไดรับสารอาหาร
อยางครบถวนสมบูรณมี
สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 

โรงเรียนบาน
หวยพระ   

52. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 เ พ่ือ เปนคาใชจ ายโครงการ
ม ห ก ร ร ม ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
พัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 เสรมิสรางพัฒนาการ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในความ
รับผิดชอบ 

53. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เ พ่ื อจ า ย เป นค า ใช จ า ยตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา   สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็ก เล็ก   ในเขต พ้ืน ท่ี
รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา   เพ่ือใหเด็ก
ไดรับสารอาหารครบ  5  หมู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

1,112,300 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปา 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในความ
รับผิดชอบ 



 
-18- 

 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

54. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

385,900 สนับสนุนคาจัดการเรยีน
การสอนของศูนยพัฒนา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ 

55. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาหนังสือ
เรียน)  จํานวน 130  คน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

26,000 การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 (คาหนังสือเรียน)  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ 

56. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   (คาอุปรณการ
เรียน)  จํานวน    130   คน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

26,000 การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   
 (คาอุปรณการเรียน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ 

57. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เ พ่ือจาย เปนคาใชจ ายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สํ า ห รั บ ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก
เ ล็ ก  (ค า เ ค รื่ อ ง แ บ บ
นักเรียน)  จํานวน  130  คน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

39,000 การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   
 (คาเครื่องแบบนักเรียน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ 

58. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับ
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน)  จํานวน  130 คน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

55,900 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 (คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบ 

59. การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เ พ่ื อ เ ป น ค า จั ด ซื้ อ อ าห า ร
เสริม (นม)  ใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
ส วนตํ าบลท า จํ าปา  , เ ด็ ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษา
ท่ี  1 – 6   โรงเรียนในเขต
พ้ืน ท่ีอ งค ก า รบริ ห ารส วน
ตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

2,321,280 เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัง กัดองคการบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ท า
จําปา , เด็กอนุบาล และ
เด็กประถมศึกษาท่ี  1 –
 6    โ ร ง เ รี ยน ใน เขต
พ้ืน ท่ีองค การบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ท า จํ า ป า 
ไ ด รั บ ส า ร อ า ห า ร ท่ี
เพียงพอ สุขภารางกาน
แข็งแรง 

 เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
องคการบริหาร
สวนตําบลทา
จําปา , เด็ก
อนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษา
ท่ี  1 –
 6   โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบล
ทาจําปา 
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     3.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
60. การพัฒนาสงเสริม

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาวัสด ุอุปกรณ
และคาจางเหมาตาง ๆ ,คา
ดําเนินงานดานตาง ๆ เพ่ือ
ใชในงานพิธีทางศาสนา  รัฐ
พิธี และงานประเพณี
ทองถ่ินตาง ๆ  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

61. การพัฒนาสงเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการสืบสานประเพณี
บุญเดือน  4  พระธาตุทาอุ
เทน 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

1 ครั้งตอ 1 ป 

62. การพัฒนาสงเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการลาน
วัฒนธรรมตําบลทาจําปา  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

เดือนละ 1 ครั้ง 

63. การพัฒนาสงเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจายอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลทา
จําปา  ตามโครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณทีองถ่ิน 
 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

308,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

1 ครั้งตอ 1 ป 

64. การพัฒนาสงเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอทาอุเทน 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

60,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

1 ครั้งตอ 1 ป 

65. การพัฒนาสงเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการแขง
เรือประเพณตีําบลทาจําปา
เชน   คาอาหาร  คาลาก
จูง  คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เงิน
รางวัล  คาตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

100,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

1 ครั้งตอ 1 ป 

4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
.66. การพัฒนาสงเสริม

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการทองถ่ินอาสาปลูก
ปา เฉลิมพระเ กียรติ  "จิต
อาสา สรางปา รักษนํ้า" 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

40,000 เพ่ืออนุรักษธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

1 ครั้งตอ 1 ป 

4.  ยุทธศาสตรดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.2  แผนงานสารธารณสุข 

 
67. การพัฒนาดานการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

โครงการเมืองสะอาดคนใน
ชาติมีสุข 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

40,000 เ พ่ื อ จั ด ทํ า ก า ร
ขั บ เ ค ล่ือนโ คร งกา ร
เมืองสะอาดคนในชาติมี
สุข 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 
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  5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
5.1  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
 
68. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
 

เ พ่ือเปนคาใชจ ายในการ
ดํา เ นินงานตามโครงการ
ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เพ่ือเปนการดําเนินการ 

โครงการขับเคลื่อน
ป รั ชญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง    

ตามโครงการของ
อบต. 

69. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โคร งการส ง เ ส ริ มอา ชีพ
สําหรับประชาชนในตําบล
ท า จํ า ป า   ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ  พ.ศ.2562 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

40,000 เพ่ือใหประชาชนไดรับ
การฝกอบรมอาชีพ 

ประชาชนตําบล
ทาจําปา 

6. ยุทธศาสตรดานการเมืองและการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
70. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา  เชน  ทําโล
รางวัล ,คาจางพิมพ , คาจางถาย
เอกสารพรอมเขา
เลม ฯลฯ  รวมท้ังคาใชจาย
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอทาง
ราชการ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

71. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจดัทํา
ปายประชาสัมพันธ
ตาง ๆ   เชน  รณรงคเพ่ือลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ  เชน  เทศกาลป
ใหม  หรือเทศกาล  ปาย
ประชาสมัพันธตานยาเสพ
ติด การปกปองสถาบันสําคญั 
ของชาต ิ รวมถึงปาย
ประชาสมัพันธตาง ๆ ตาม
นโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่ง
การ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

72. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

 

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
ปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม , โทรศัพทภายใน 
ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและการสื่อสารอ่ืน ๆ 
 และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ
ใชบริการ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิท ธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 
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6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
73. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
รับรองขององคการบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ใ น โ อ ก า ส
ต า ง  ๆ  ก า ร ต อ น รั บ ส ว น
ราชการต า ง  ๆ  องค กร ท้ั ง
ภ า ค รั ฐ   /  เ อก ชน    ก ลุ ม
ต า ง  ๆ  การ นิ เทศงานหรื อ
ศึ ก ษ า ดู ง า น   ก า ร
ประชุม   ตรวจงานอ่ืน ๆ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

74. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลีย้ง
รับรองการประชุมสภาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาจําปาในโอกาสตาง ๆ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

75. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ  เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

76. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการเลือกตั้ง
นายก / สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

77. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 
 

โครงการ  อบต.สัญจร  พบ
ประชาชน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 

78. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง , คาพาหนะ , คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืนๆ ของคณะ
ผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล , พนักงาน
สวนตําบล ,ลูกจางประจํา
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ และเพ่ือจาย
เปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ   ในการให
คณะ
ผูบริหาร , สอบต.  พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา , พนักงาน
จางไปอบรมสัมมนา (สํานักปลดั  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

300,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

ตามโครงการของ
อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
79. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา  เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน แอร  คอมพิวเตอร  อาคาร  สถานท่ี ร
ถยนตสวนกลาง  รถนํ้าเอนกประสงค  รถอป
พร. รถตักลอยาง  รถกระเชา ,รถบรรทุก
ขยะ และครุภณัฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

80. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

วัสดุสํานักงานเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของท่ีเปน
วั ส ดุ เ สื่ อ ม ส ภ า พ แ ล ะ วั ส ดุ ค ง ท น ถ า ว ร
ฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพจาก
การซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

150,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

81. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุงานบานงานครัวและ
วัสดุท่ีใชทําความสะอาด เชน   ไมกวาด  แกว
นํ้า  จานรอง  แปรง  และอุปกรณอ่ืน ๆ  ฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

82. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อนํ้าดื่มบรรจขุวดและบรรจุ
ถัง  เพ่ือใหบริการในสาํนักงานและประชาชนผูมา
ติดตอราชการ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

83. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุยานพาหนะ และ
ขนสง  เชน  แบตเตอรี ่ นํ้ามันเบรก  ยางนอก –
 ใน  รถยนตสวนกลาง , รถ อปพร.,รถแทรค
เตอร (ลอยาง) ,รถนํ้าเอนกประสงค ,รถจักรยนต,
รถบรรทุกขยะและรถกระเชา  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

84. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น  เชน นํ้ามัน
เบนซิน  ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  รถยนต
สวนกลาง , รถ อปพร. ,รถตักลอยาง , รถ
กระเชา , รถนํ้าเอนกประสงค , รถบรรทุก
ขยะ , เครื่องตัดหญาและใชในการพนหมอกควัน
เพ่ือปองกันการแพรเช้ือโรคไขเลือดออก 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

480,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

 
 
 
 
 
 



-23- 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
85. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร  เชน  ผา  ส ี พูกัน   กระดาษเขียน
โปสเตอร และอ่ืน ๆ ฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

86. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผน
จัดเก็บขอมลู ,  หมึกและคาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน  อุปกรณ
เพ่ิมเตมิ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

87. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

 เพ่ือเปนคาจัดหาวัสด ุ อุปกรณในการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายในองคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

88. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน ท่ีจําเปน
ในการปฏิบัตริาชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

89. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร  2  บาน   จํานวน   2  ตู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

11,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

90. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อน  จํานวน  2  ตัว 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

7,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

91. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โตะ จํานวน  2  ชุด 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

92. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อปมฉีดนํ้าสําหรบัลางรถยนต
สวนกลางและรถ
ขยะ  จํานวน  1 ๆ เครื่อง ๆ ละ  4,500  บาท  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

4,500 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

93. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาบํารุงและปรับปรุงครภุณัฑซอมแซม
บํารุงโครงสรางของครุภณัฑขนาดใหญ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
94. ยุทธศาสตร

การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 
 

เพ่ือจายเปนรายจายอ่ืน ๆ ซึ่งไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดหน่ึงหมวดใด    เชน  คาภาษีและ
คาธรรมเนียม คาภาษีผูเช่ียวชาญชาว
ตางประเทศ  คาท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับ
ครุภณัฑ  หรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่ง
ครุภณัฑ  หรือสิ่งกอสราง  เชน  คาจางศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจราจร  คาจางบริหารการ
จัดการระบบตาง ๆ สํารวจความพึงพอใจ  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

95. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 
 

เพ่ือจายอุดหนุนเทศบาลตาํบลเวินพระบาท  ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

96. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืน ๆ   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

70,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

97. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ  สิ่งพิมพ 
ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

60,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

98. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน   หมึก  อุปกรณเพ่ิมเติม  เปน
ตน 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

60,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

99. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 
 

 เพ่ือเปนคาจัดซื้อครุภณัฑสาํนักงาน  จําเปนใน
การปฏิบัตริาชการขององคการบรหิารสวนตําบล
ทาจําปา  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

100 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 
 

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะเพ่ือเปนคา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โตะ จํานวน  1  ชุด 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

101 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ  จํานวน  3  เครื่อง 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

7,500 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

 
 

 



-25- 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
102 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลีย้ง  คาพาหนะ  คา
เชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ  ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  และอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน  ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ  และเพ่ือจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการ
ใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง (กอง
คลัง) 
 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

103 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 เพ่ือจายเปนคาซอมบํารุงเครื่องวิทยุสื่อสาร เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

104 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

 เพ่ือเปนคาใชจายในการเติมนํ้ายาเคมีถัง
ดับเพลิง 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

3,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

105 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง  เชน  กรวยจราจร   ประแจเปด – ปด   

วาลวทอนํ้าประปาสวนภมูิภาค  กระจกจราจร
แบบโคง  ขนาด  24  น้ิว พรอมเสา
ติดตั้ง  และยางเพ่ิมนํ้าหนักกรวย ฯลฯ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

21,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

106 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเวชภณัฑ  ยา และ
อุปกรณปฐมพยาบาลงานกูชีพ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

5,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

107 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนวัสดุดับเพลิง  เชน  รองเทา
ดับเพลิง   หมวกดับเพลิง  แบบมกํีาบัง  ถุงมือ
ดับเพลิง   ไฟฉายคาดหัว ชุดกันฝนสีสมมีแถบ
สะทอนแสง  กระบองไฟ  ฮูด (Hood)  คลุม
ศรีษะชุดดับเพลิง ฯลฯ    

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

25,520 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

108 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเลื่อย
ยนต  จํานวน  1  เครื่อง 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

 
 
 
 
 



-26- 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
109 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน คาเบ้ียเลีย้ง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
ครูฯ  และพนักงานจาง   ท่ีไดรับอนุญาต
ใหเดินทางไปราชการ เพ่ือจาย
เปน คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ   ในการสงพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครูฯ และพนักงานจางไป
อบรมสมัมนา (กองการศึกษา) 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

239,380 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

110 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวร
ฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพ
ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ  เปน
ตน  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

111 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 

เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร  เชน  หมึก  ตลับผงหมึก
สํ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ แ บ บ
เ ล เ ซ อ ร   แ ป น พิ ม พ   แ ล ะ อุ ป ก ร ณ
เพ่ิมเติม ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

112 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

เ พ่ื อ เ ป น ค า จั ด ซื้ อ ตู เ ก็ บ
เอกสาร  2  บาน  จํานวน  1  ตู 
 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

5,500 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

113 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

 เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ท่ี
สามารถแสกนได  จํานวน  1   เครื่อง 
 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

9,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

114 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ซอมแซมทรัพยสินสถานีสูบนํ้า 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

115 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือเปนคาธรรมเนียม  การทดสอบ
คุณภาพนํ้าประปา  และอ่ืน ๆ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

10,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

116 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 
 

 เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง   ท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ และเพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสง
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางไป
อบรมสมัมนา (กองชาง) 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
117 ยุทธศาสตร

การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพได
จากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

118 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อหลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา  และวัสดุอุปกรณไฟฟาอ่ืน ๆ เพ่ือใชปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟาภายในสาํนักงานและหมูบานในเขตตําบล
ทาจําปา   และสายไฟฟาภายในอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

119 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ีใชในการซอมแซมสถานีสูบ
นํ้าดวยไฟฟา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

120 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุ
กอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  ทราย  คอน  เลื่อย ฯลฯ  อุปก
รณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการกอสรางและซอมแซม 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

121 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  กระดาษ
ตอเน่ือง  หมึก  ตลับผงหมึกสําหรบัเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แปนพิมพ  และอุปกรณเพ่ิมเติม ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

122 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  สี
สเปรย  ตะปู  เชือกฟาง ฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

123 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน  ท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา     

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

124 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา
จํานวน  1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

125 ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
 สําหรับกระดาษ A3    
จํานวน  1  เครื่อง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

7,100 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 
126 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

127 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง , คาพาหนะ , คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืน ๆ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตใหเดนิทางไป
ราชการ และเพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ   ในการใหพนักงานและ
พนักงานจางไปอบรมสมัมนา (สว.) 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,220 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

128 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ  สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

129 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนจัดเก็บ
ขอมูล ,  หมึกและคาจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
เก่ียวกับการไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

130 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  2  บาน   
 
จํานวน  1 ตู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

131 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  1  แบบตั้งโตะ จํานวน  1  ชุด 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

22,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

132 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรท่ีสามารถแสกน
ได  จํานวน  1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,000 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

133 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 

เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ  จํานวน  1  เครื่อง ๆ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

2,500 เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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 แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
 
 
 

 
 
 
ฉ. การใชจายงบประมาณ 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ ณ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ.2561    จํานวน 133 โครงการ จํานวนเงิน 29,939,736 
บาท ( ยี่สิบเกาลานเกาแสนสามหม่ืนเกาพันเจดรอยสามสิบหก) สามารถจําแนกไดตามยุทธศาสตร  ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบานเมืองนาอยู     
3.  การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4 .  กา ร จั ด กา รทรั พย ากร ธ ร รมช าติ 

สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
6. ดานการเมืองและการบริหาร  

27 
17 
21 

 
2 
 

2 
64 

15,165,636 
3,230,000 
8,130,380 

 
80,000 

 
90,000 

3,243,720 
รวม 133 29,939,736 
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สวนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปท่ีผานมา 

แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        
โดยจะทําการประเมินและรายงานและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศ        
ใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพทองถ่ิน 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
                            

/แบบท่ี 2 ... 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ภายใตแผนยุทธศาสตร โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ในเดือน  ตุลาคม  2561 - กันยายน 2562 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(   √  )  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนธันวาคม 2562 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1 พ.ศ. 2561 ปท่ี 2 พ.ศ. 2562 ปท่ี 3 พ.ศ. 2563 ปท่ี 4 พ.ศ.2564  

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

๘๖ ๕,๒๔๓,๐๐๐ ๘๖ ๕,๒๔๓,๐๐๐ ๘๘ ๔,๘๖๓,๐๐๐ ๘๘ ๔,๘๖๓,๐๐๐ 

2. การพัฒนาบานเมือง
นาอยู     

๒๔๗ ๔๒,๓๐๕,๐๐๐ ๒๔๗ ๔๒,๓๐๕,๐๐๐ ๑๓๑ ๑๘,๐๗๐,๐๐๐ ๑๑๘ ๑๖,95
๐,๐๐๐ 

3. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕๙ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๕๙ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๙๓๐,๐๐๐ ๕๗ ๓,๘๖๐,๐๐๐ 

4.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและการ
ทองเท่ียว 

๒๖ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๖ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๖๐,๐๐๐ 

5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ   

๒๖ ๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๖ ๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๒๖ ๒,๐๑๐,๐๐๐ 

6. ดานการเมืองและ
การบริหาร 

21 6,600,000 21 6,600,000 20 6,520,000 20 6,500,000 

รวม 465 62,848,000 468 62,848,000 348 35,373,000 334 36,333,000 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ. 2562  ตั้งแตเดือน ตุลาคม  2561 – กันยาน 2562 
    (ขอมูล ณ วันท่ี 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2562)  
 

ยุทธศาสตร 

 แผนพฒันา 
ทองถ่ินส่ีป 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน งบ 
ประมาณ 

จํานวน งบ 
ประมาณ 

จํานวน งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

๕,๒๔๓,๐๐๐ ๘๖ 15,165,636 
 

27 
 

13,715,125 
 

23 
 

13,715,125 
 

2. การพัฒนา
บานเมืองนาอยู     

๔๒,๓๐๕,๐๐๐ ๒๔๗ 3,230,000 
 

17 
 

2,820,874 
 

17 
 

2,820,874 
 

3. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๔,๐๑๐,๐๐๐ ๕๙ 8,130,380 
 

21 
 

7,670,883 
 

21 
 

7,670,883 
 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติ ส่ิงแวดลอมและ
กาทองเท่ียว 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๖ 80,000 
 

2 
 

17,940 
 

1 
 

17,940 
 

5. การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ   

๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๖ 90,000 
 

2 
 

89,440 
 

2 
 

89,440 
 

6. ดานการเมืองและ
การบริหาร 

6,600,000 21 3,243,720 64 1,957,190 
 

48 1,957,190 
 

รวมทั้งส้ิน 62,848,000 468 29,939,736 133 26,271,452 112 26,271,452 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง (ตุลาคม-
มีนาคม ) 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
2. รายงานวันท่ี   9    เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป  2562 
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
รวมโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 
ป 2562 

จํานวนโครงการ          
ท่ีปรากฏ 

อยูในแผนขอบัญญัติ 

จํานวนเงิน     
ท่ีอยูในขอบัญญัติ  

 

จํานวนโครงการ     
 ท่ีไดปฏิบัติ  

 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

27 13,715,125 
 

23 
 

13,715,125 
 

2. การพัฒนาบานเมืองนาอยู 17 2,820,874 17 2,820,874 

3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

21 
 

7,670,883 
 

21 
 

7,670,883 
 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

2 
 

17,940 
 

1 
 

17,940 
 

5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2 89,440 
 

2 89,440 
 

6. ดานการเมืองและการบริหาร 64 1,957,190 
 

48 1,957,190 

รวมท้ังส้ิน 133 26,271,452 112 26,271,452 

สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4. มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

   

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

                                                                                                                /แบบสอบถาม... 
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แบบสอบถาม 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 

 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองทองถิ่นในภาพรวม 
คําช้ีแจง : เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ภาพรวมโดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

หมายเหตุ  โปรดกากบาท  (X)  ใหตรงตามขอมูลของทาน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ  (    )  ชาย  (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ํากวา 20 ป (    )  20 – 30 ป  (    )  31 – 40 ป 
  (    )  41 – 50 ป (    )  51 – 60 ป  (    )  มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (    )  ประถมศึกษา (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (    )  อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
  (    )  ปริญญาตรี  (    )  สูงกวาปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก (    )  รับราชการ  (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
  (    )  รับจาง  (    )  นักเรยีน/นักศึกษา  (    )  เกษตรกร 
  (    )  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 
 
 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หมายเหตุ   โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ตามชองท่ีทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน 

   

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    
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  รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ท่ีมีการกอหนี้
ผูกพัน ลงนามในสัญญา ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันที่เริ่มตน
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

จายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

35,000  30,150 769/62 01/07/62 1 

2.  ซื้อทรายอะเบทกําจดั
ลูกนํ้ายุงลาย    เพ่ือใช
ปองกันยุงลายในการ
แพรเช้ือโรคไขเลือดออก
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทา
จําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

80,000     

3.  ซื้อนํ้ายาพนหมอก
ควัน  เพ่ือใชปองกัน
ยุงลายในการแพรเช้ือ
โรคไขเลือดออกในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000  
 
98,400 

 
 

222/62 

 
 

02/08/62 

 
 

1 

4.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงานกําจัดขยะ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000     

5.  วัสดุในการฝงกลบและ
กําจัดเช้ือรา และหนอน
แมลงวัน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000     

6.  จางเหมาบริการพน
หมอกควันเพ่ือปองกัน
ยุงลายในการแพรเช้ือ
โรคไขเลือดออก  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

24,000 24,000 233/62 12/09/62 1 

7.  อุดหนุนตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

320,000 320,000 844/62 15/07/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 
8. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และสังคม 

เพ่ือจายสําหรับสนับสนุน
การสรางหลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอาย ุ

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,939,600 9,140,800 534/62 03/04/62 1 

9.  เพ่ือจายสําหรับสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

3,312,000 2,896,800 03/61 09/10/62 1 

10.  เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส   ตามประกาศ
องคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 18,000 04/61 09/10/62 1 

11.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการ
อบรมสงเสรมิกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนตําบลทา
จําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 439/62 26/02/62 1 

12.   เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 ดําเนินการโดย

ไมใชงบประมาณ 

- - - 

13.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
เสรมิสรางและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 80,000 231/62 06/06/62 1 

14.  สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

150,000 137,000 411/62 27/01/62 1 

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
15. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และสังคม 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการแขงขันกีฬาดอก
จําปาเกมสตานยาเสพติด 
ครั้งท่ี 17  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

133,700 133,700 262/62 06/03/62 1 

16.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
แขงขันกีฬาฟุตซอล  “ทา
จําปาเกมส  ” 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

31,500 30,000 29/62 26/09/62 1 

17.  อุดหนุนโรงเรียนบานดอน
ติ้ว 
ต า ม โ ค ร ง ก า ร แ ข ง ขั น
กีฬา  4  ญอสัมพันธ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 10,000 262/62 01/03/62 1 

18.  อุดหนุนโรงเรียนบานหวย
พระ ตามโครงการแขงขัน
กีฬา  3  โส  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 10,000 262/62 01/09/62 1 
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ที ่
ยุทธศาสต

ร 
โครงการ 

แหลงที่มา
งบประมาณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
19. การพัฒนา

คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ฝกอบรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 
+50,000 

70,885 252/62 22/01/62 1 

20.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
บทบาทสตร ี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

20,000 11,300 252/62 23/02/62 1 

21.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการสราง
ความปรองดองและสมานฉันท
ในชุมชน   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

60,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

22  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการปกปอง
สถาบันสําคญัของชาต ิ

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

23. การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

เ พ่ื อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ต า ม
โ ค ร งก า รป อ ง กั น แล ะ ล ด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 30,000 178/62 21/12/62 7 

24.  เ พ่ื อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ต า ม
โ ค ร งก า รป อ ง กั น แล ะ ล ด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 30,000 550/62 10/04/62 7 

25.  เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการใหความรูประชาชน
เก่ียวกับสาธารณภัย  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

26.  เพ่ือจายกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับ
อุ บั ติ ภั ย แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ภั ย
ต า งๆ   และบรร เทาความ
เดือดรอนของประชาชน  เชน
ภัยตาง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัย
อ่ื น  ๆ  ท่ี เ กิ ด ข้ึ น โ ด ย มิ ไ ด
ตั้งใจ หรือเจตนาใหเกิด    ใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลทาจําปา   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

604,836 594,090 411/62 06/08/62 1 

1.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
27. การพัฒนา

คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคม 

โครงการเวทีประชาคมหมูบาน  
ประจําปงบประมาณ  2562 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 30,000 178/62 21/12/61 7 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองนาอยู 
2.1  แผนงานเคหะชุมชน 

28.  โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
คําพอก  
 หมูท่ี  3 จากบานนาง
รัตน วิจันทร ถึงบานนาย
ปรีชา สุวรรณมาโจ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 192,000 972/62 11/09/62 60 

29.  โครงการกอสรางราง
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
คําพอก   
หมูท่ี  4 เริ่มจากบานนาย
วาสนา สุขวิพัฒน  ถึงบาน
นายบรรจง สุวรรณมาโจ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 317/62 11/09/62 60 

30.  โครงการกอสรางราง 
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
คําเตย  หมูท่ี  7  เริ่มจาก
สามแยกบานนาง
ปญญา เอเคน ถึง บาน
นายปราชญ ทุมด ี

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

130,000 125,000 312/62 11/09/62 60 

31.  โ ค ร งก ารก อ ส ร า ง ร า ง
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
หวยพระ   
หมูท่ี  9 สายเริ่มจากนาย
นคร ปูหวยพระ ถึง บาน
นายถนอม  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 420/62 18/09/62 60 

32.  โ ค ร งก ารก อ ส ร า ง ร า ง
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
ดอนติ้ว  
 หมูท่ี  10 สายหนาบาน
นางคําพลอย  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 97,000 312/62 29/08/62 60 

33.  โ ค ร งก ารก อ ส ร า ง ร า ง
ระบายนํ้าภายในหมูบาน
นาดอกไม   
หมู ท่ี   12  บริ เวณสาม
แยกคําเตย-บานดง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 312/62 18/09/62 60 

34.  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ท อ
ระบายนํ้า คสล.บานหวย
พระ  หมูท่ี  14 
จากนานางสาน สาเส็งถึง
บานนายชํานาญ สาเส็ง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 312/62 27/09/62 60 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
35.  โครงการกอสรางรางระบาย 

นํ้าภายในหมูบานดอนแดง  
 หมูท่ี  15 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 312/62 18/09/62 60 

36.  โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
ภายในหมูบานคําเตย   
หมูท่ี  16 สายซอยศรี
สวัสดิ ์เริ่มจากบานนาง
รัศม ีพิมพพงษ ถึง บานนาย
ปราโมทย 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 194,000 312/62 11/09/62 60 

37.  โครงการซอมสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานทาดอกแกว  
 หมูท่ี  5 สายทางหลวง
ทองถ่ินหมายเลข นพ.ถ.35-
002 หมูท่ี 5   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

335,000 332,000 797/62 05/07/62 60 

38.  โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานทาดอกแกว  
 หมูท่ี  6 สายริมหวยข้ีหม ู

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

99,000 98,500 10/62 12/10/61 60 

39.  โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบานคาํเตย                
หมูท่ี  7 บริเวณสามแยกคํา
เตย-บานดง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

70,000 68,000 913/62 08/08/62 60 

40.  โครงการซอมสรางถนน  
คสล.ภายในหมูบาน 
บานดอนแดง  หมูท่ี  8 
สายรอบหมูบาน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

61,000 60,000 914/62 08/08/62 60 

41.  โครงการซอมสรางถนน คสล.
บานดอนแดง  หมูท่ี  8 
สายขางวัดสวางอารมณ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

114,000 111,000 915/62 08/08/62 60 

42.  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูบานทาจาํปา 

  หมูท่ี  1 สายหนองปาด
หม ูเริ่มจากถนนทางหลวง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

120,000 119,000 727/62 17/06/62 60 

43.  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ศ า ล า
ประชาคม  หมูท่ี  11 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      119,000 312/62 17/06/62 30 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา/

เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
44.  เพ่ือจายอุดหนุนสํานักงานการ

ไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัด
นครพนม  ในการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางหรือโครงการขยาย
เขตไฟฟาแรงต่าํภายในเขต
พ้ืนท่ีตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

571,000 335,374 111/62 30/09/62 1 

3.การพัฒนาสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1แผนงานการศึกษาศาสนา 

45. ยุทธศารสตร
การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เ พ่ือจ าย อุดหนุน โรง เ รี ยน
ชุมชนบานคํ าพอกทาดอก
แกว   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
สม บู รณ มี สุ ขภาพ ท่ีดี แล ะ
แข็งแรง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

1,196,000 1,196,000 212/62 13/05/62 1 

46.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
คําเตย    ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
สม บู รณ มี สุ ขภาพ ท่ีดี แล ะ
แข็งแรง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

552,000 552,000 121/62 13/05/62 1 

47.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนแดง     ตามโคร งการ
อาหารกลางวัน  เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมีสุขภาพท่ีดี
และแข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

408,000 402,000 212/62 13/05/62 1 

48.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ดอนติ้ว   ตามโครงการอาหาร
กลางวัน  เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับสารอาหารอยางครบถวน
สม บู รณ มี สุ ขภาพ ท่ีดี แล ะ
แข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

288,000 286,000 212/62 13/05/62 1 

49.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ท า จํ า ป า    ต าม โ ค ร งก า ร
อาหารกลางวัน  เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมีสุขภาพท่ีดี
และแข็งแรง   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

156,000 156,000 212/62 13/05/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
50.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน

ทาแตปุงแก   ตามโครงการ
อาหารกลางวัน  เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมีสุขภาพท่ีดี
และแข็งแรง   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

296,000 296,000 212/62 13/05/62 1 

51.  เพ่ือจายอุดหนุนโรงเรียนบาน
ห ว ย พ ร ะ   ต า ม โ ค ร ง ก า ร
อาหารกลางวัน  เพ่ือใหเด็ก
นักเรียนไดรับสารอาหารอยาง
ครบถวนสมบูรณมีสุขภาพท่ีดี
และแข็งแรง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

660,000 642,000 212/62 13/05/62 1 

52.   เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ
ม ห ก ร ร ม ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง
พัฒนาการเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 59,000 212/62 18/02/62 1 

53.  เ พ่ื อ เ ป น ค า จั ด ซื้ อ อ าห า ร
เสริม (นม)  ใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
ส วนตํ าบลท า จํ าปา  , เ ด็ ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษา
ท่ี  1 – 6   โรงเรียนในเขต
พ้ืน ท่ีอ งค ก า รบริ ห ารส วน
ตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

2,321,280 2,011,543 210/62 14/11/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
54.  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ก า ร บ ริ ห า ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า    สํ า ห รั บ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ท า
จํ าปา    เ พ่ือให เด็กได รั บ
สารอาหารครบ  5  หมู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

1,112,300     

55.  เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
สนับสนุนคาจัดการเรยีนการ
สอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

385,900     

56.   เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คาหนังสือ
เรียน)  จํานวน 130  คน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

26,000  
 
 

1,539,530 

 
 
 

210/62 

 
 
 

01/07/62 

 
 
 

1 

57.   เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับ
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   (คาอุปรณา
รเรียน)  จํานวน    130   
คน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

26,000     

58.  เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับ
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร จั ด
ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ ศู น ย
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  (ค า
เ ค รื่ อ ง แ บ บ
นักเรียน)  จํานวน  130  ค
น 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

39,000     

59.   เพ่ือจายเปนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับ
คาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (คากิจกรรม
พัฒนา
ผูเรยีน)  จํานวน  130 คน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

55,900     
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่มสัญญา ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

60.  

เพ่ือจายเปนคาวัสด ุอุปกรณ
และคาจางเหมาตาง ๆ ,คา
ดําเนินงานดานตาง ๆ เพ่ือ
ใชในงานพิธีทางศาสนา  รัฐ
พิธี และงานประเพณี
ทองถ่ินตาง ๆ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 10,000 263/62 15/03/62 1 

61.  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการลาน
วัฒนธรรมตําบลทาจําปา  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 28,885 264/62 19/09/62 1 

62.  

เพ่ือจายอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลทา
จําปา  ตามโครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

308,000 322,000 22/62 22/01/62 1 

63.  

เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการสืบสานประเพณี
บุญเดือน  4  พระธาตุทาอุ
เทน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 10,000 263/62 15/03/62 1 

64.  
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อําเภอทาอุเทน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 60,000 263/62 13/09/62 1 

65.  

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการแขง
เรือประเพณตีําบลทาจําปา
เชน   คาอาหาร  คาลาก
จูง  คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ เงิน
รางวัล  คาตอบแทน
คณะกรรมการฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 99,925 263/62 22/09/62 1 

4.การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
66.  โครงการทองถ่ินอาสาปลูก

ปาเฉลิมพระเกียรติ "จิต
อาสา สรางปา รักษนํ้า" 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 17,940 11/62 01/06/62 1 

4.2  แผนงานสารธารณสุข 
67.  โครงการเมืองสะอาดคนใน

ชาติมีสุข 
เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 ไมได

ดําเนินการ 

- - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่มสัญญา ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
5.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
68.  เ พ่ือเปนคาใชจ ายในการ

ดํา เ นินงานตามโครงการ
ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 49,940 231/62 22/03/62 1 

69.  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โคร งการส ง เ ส ริ มอา ชีพ
สําหรับประชาชนในตําบล
ท า จํ า ป า   ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ  พ.ศ.2562 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 39,500 252/62 02/09/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
70. บริหารงาน

ท่ัวไป 
 (สํานักปลัด) 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
บริการตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทา
จําปา  เชน  ทําโลรางวัล ,

คาจางพิมพ , คาจางถาย
เอกสารพรอมเขา
เลม ฯลฯ  รวมท้ังคาใชจาย
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอทาง
ราชการ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000     

71.   เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
จัดทําปายประชาสัมพันธตาง 
ๆ   เชน  รณรงคเพ่ือลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ  เชน  เทศกาล
ปใหม  หรือเทศกาล  ปาย
ประชาสมัพันธตานยาเสพตดิ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000  
 
 

29,265 

 

 

111/62 

 

 

12/09/62 

 
 
 
 

1 

72.   เพ่ือจายเปนคาจางเหมา
ปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม , โทรศัพทภายใน 
ท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลและการสื่อสารอ่ืน ๆ 
 และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ
ใชบริการ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000     

73.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
รับรองขององคการบริหาร
ส ว น ตํ า บ ล ใ น โ อ ก า ส
ต า ง  ๆ  ก า ร ต อ น รั บ ส ว น
ราชการต า ง  ๆ  องค กร ท้ั ง
ภ า ค รั ฐ   /  เ อก ชน    ก ลุ ม
ต า ง  ๆ  การ นิ เทศงานหรื อ
ศึ ก ษ า ดู ง า น   ก า ร
ประชุม   ตรวจงานอ่ืน ๆ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000  
 
 
 
 

24,840 

 

 

 

111/62 

 

 

 

12/09/62 

 
 
 
 
 
 

1 

74.  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลีย้ง
รับรองการประชุมสภาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาจําปาในโอกาสตาง ๆ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000     

75.  เพ่ือเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพ  เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
76.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานตามโครงการเลือกตั้ง
นายก / สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

77.  โครงการ  อบต.สัญจร  พบ
ประชาชน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

78.  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง , คาพาหนะ , คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืนๆ ของคณะ
ผูบริหาร, สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล , พนักงาน
สวนตําบล ,ลูกจางประจํา
พนักงานจางท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ และเพ่ือจาย
เปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ   ในการให
คณะ
ผูบริหาร , สอบต.  พนักงานสวน
ตําบล  ลกูจางประจํา , พนักงาน
จางไปอบรมสัมมนา (สํานักปลดั  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

300,000 274,816 111/62 12/09/62 1 

79.  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจําปา  เพ่ือให
สามารถใชงานได
ตามปกต ิ เชน คาซอมแซม
ทรัพยสิน แอร  คอมพิวเตอร  
อาคาร  สถานท่ี รถยนต
สวนกลาง  รถนํ้า
เอนกประสงค  รถอปพร. รถ
ตักลอยาง  รถกระเชา ,
รถบรรทุกขยะ และครุภณัฑ
ตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 
+20,000 

119,200 111/62 18/09/62 1 

80.  วัสดุสาํนักงานเพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อสิ่งของท่ีเปนวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ  เชน  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพจาก
การซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

150,000 118,535 111/62 18/09/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวล
าการ

ดําเนนิง
าน 

81.  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุงาน
บานงานครัวและวัสดุท่ีใชทํา
ความสะอาด เชน   ไม
กวาด  แกวนํ้า  จาน
รอง  แปรง  และอุปกรณ
อ่ืน ๆ  ฯลฯ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000  
 

45,970 

 

11/62 

 

05/09/62 

 
 

1 

82.   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อนํ้าดื่ม
บรรจุขวดและบรรจุถัง  เพ่ือ
ใหบริการในสํานักงานและ
ประชาชนผูมาติดตอราชการ   

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

50,000     

83  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ และ
ขนสง  เชน  แบตเตอรี ่ นํ้ามัน
เบรก  ยางนอก – ใน  รถยนต
สวนกลาง , รถ อปพร.,รถแทรค
เตอร (ลอยาง) ,รถนํ้า
เอนกประสงค ,รถจักรยนต,
รถบรรทุกขยะและรถกระเชา  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

100,000 25,000 111/62 18/09/62 1 

84  เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น  เชน นํ้ามัน
เบนซิน  ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  
รถยนตสวนกลาง , รถ อป
พร. ,รถตักลอยาง , รถ
กระเชา , รถนํ้า
เอนกประสงค , รถบรรทุก
ขยะ , เครื่องตัดหญาและใชใน
การพนหมอกควันเพ่ือปองกัน
การแพรเช้ือโรคไขเลือดออก 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

480,000 284,160 111/62 27/09/26 1 

85.  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และ
เผยแพร  เชน  ผา  ส ี พูกัน   
กระดาษเขียนโปสเตอร และ
อ่ืน ๆ ฯลฯ 

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

30,000 
+100,000 

99,600 111/62 02/07/62 1 

86.  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  แผน
จัดเก็บขอมลู ,  หมึกและคา
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี
เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณ
เพ่ิมเตมิ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายไดและ
เงินอุดหนุน 

80,000 63,000 111/62 04/07/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
87.   เพ่ือเปนคาจัดหาวัสด ุ อุปกรณใน

การปรับปรุงภูมิทัศนภายในองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

88.  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อครภุัณฑ
สํานักงาน ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 8,900 111/62 02/09/62 1 

89.  เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร  2  บาน   จํานวน   2  ตู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

11,000 10,000 111/62 02/09/62 1 

90.  เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบาน
เลื่อน  จํานวน  2  ตัว 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

7,000 5,000 111/62 02/09/62 1 

91.  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โตะ จํานวน  2  ชุด 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 59,000 111/62 27/09/62 1 

92.  เพ่ือเปนคาจัดซื้อปมฉีดนํ้าสําหรบั
ลางรถยนตสวนกลางและรถ
ขยะ  จํานวน  1 ๆ เครื่อง ๆ ละ  4
,500  บาท  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

4,500 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

93.  เพ่ือเปนคาบํารุงและปรับปรุง
ครุภณัฑซอมแซมบํารุงโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 10,000 111/62 01/10/62 1 

94.  เพ่ือจายเปนรายจายอ่ืน ๆ ซึ่งไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดหน่ึงหมวด
ใด    เชน  คาภาษีและ
คาธรรมเนียม คาภาษีผูเช่ียวชาญ
ชาวตางประเทศ  คาท่ีปรึกษาซึ่งไม
เก่ียวกับครุภณัฑ  หรือ
สิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่ง
ครุภณัฑ  หรือ
สิ่งกอสราง  เชน  คาจางศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจราจร  คาจาง
บริหารการจัดการระบบ
ตาง ๆ สํารวจความพึงพอใจ  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

95.  เพ่ือจายอุดหนุนเทศบาลตาํบลเวิน
พระบาท  ตามโครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2562   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 30,000 111/62 05/11/62  
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
96. บริหารงาน

ท่ัวไป 
(กองคลัง) 

 

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เชน  คา
เบ้ียเลีย้ง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืน ๆ  (คลัง) 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

70,000 
+20,000 

91,365 077/62 13/09/62 1 

97.  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ี
เปนวัสดเุสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เชน  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพ 
ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 59,170 113/62 10/09/62 1 

98.  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน   หมึก  อุปก
รณเพ่ิมเตมิ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 29,870 13/62 10/09/62 1 

99.   เพ่ือเปนคาจัดซื้อครุภณัฑ
สํานักงาน  จําเปนในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาจําปา  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 10,000 113/62 05/04/62 1 

100  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ตั้งโตะเพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  2  แบบตั้ง
โตะ จํานวน  1  ชุด 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 29,500 113/62 27/05/62 1 

101  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ  จํานวน  3  เครื่อง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

7,500 5,670 1162 27/05/62 1 

102 (การรักษา
ความสงบ) 

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เชน  คาเบ้ีย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก
และคาใชจายอ่ืน ๆ  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  และอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน  ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ  และเพ่ือ
จายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ ในการให
พนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง (สงบภายใน) 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ขอบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
103  เพ่ือจายเปนคาซอมบํารุงเครื่อง

วิทยุสื่อสาร 
เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

104   เพ่ือเปนคาใชจายในการเติม
นํ้ายาเคมีถังดับเพลิง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

3,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

105  คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง  เชน  กรวย
จราจร   ประแจเปด – ปด   

วาลวทอนํ้าประปาสวน
ภูมิภาค  กระจกจราจรแบบ
โคง  ขนาด  24  น้ิว พรอมเสา
ติดตั้ง  และยางเพ่ิมนํ้าหนัก
กรวย ฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

21,000 21,000 123/62 10/09/62 1 

106  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อ
เวชภัณฑ  ยา และอุปกรณปฐม
พยาบาลงานกูชีพ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

107  เพ่ือจายเปนวัสดุ
ดับเพลิง  เชน  รองเทา
ดับเพลิง   หมวกดับเพลิง  แบบ
มีกําบัง  ถุงมือดับเพลิง   ไฟฉาย
คาดหัว ชุดกันฝนสสีมมีแถบ
สะทอนแสง  กระบอง
ไฟ  ฮูด (Hood)  คลุมศรีษะชุด
ดับเพลิง ฯลฯ    

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

25,520 25,520 123/62 10/09/62 1 

108  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเลื่อย
ยนต  จํานวน  1  เครื่อง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 7,500 123/62 02/08/62 1 

109 บริหารงาน
ท่ัวไป 

(กองการศึกษา) 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ี
เปนวัสดเุสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เชน  เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ  สิ่งพิมพได
จากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 25,620 211/62 10/09/62 1 

110  เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า วั ส ดุ
คอมพิวเตอร  เชน  หมึก  ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เ ล เ ซ อ ร   แ ป น พิ ม พ   แ ล ะ
อุปกรณเพ่ิมเติม ฯลฯ  เปนตน  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

111  เ พ่ื อ เ ป น ค า จั ด ซื้ อ ตู เ ก็ บ
เอกสาร  2  บาน  จํานวน  1  
ตู 
 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 5,000 211/62 02/09/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
112  เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ

ในประเทศ  เชน คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครูฯ  และ
พนักงานจาง   ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ เพ่ือจาย
เปน คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ   ในการสง
พนักงานสวนตําบล พนักงานครู
ฯ และพนักงานจางไปอบรม
สัมมนา (กองการศึกษา) 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

239,380 59,178 211/62 01/10/62 1 

113   เ พ่ือเปนค าจัดซื้ อ เครื่องพิมพ
เ ล เ ซ อ ร ท่ี ส า ม า ร ถ แ ส ก น
ได  จํานวน  1   เครื่อง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,000 9,000 211/62 27/05/62 1 

114 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(กองชาง) 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน
สถานีสูบนํ้า 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

115   เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการ
ในประเทศ  เชน  คาเบ้ียเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจาย
อ่ืน ๆของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง   ท่ีไดรับอนุญาตให
เดินทางไปราชการ และเพ่ือจาย
เปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตาง ๆ ในการสง
พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางไปอบรมสัมมนา (กองชาง) 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 35,396 241/62 10/07/62 1 

116  เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณท่ีใช
ในการซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวย
ไฟฟา 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000     

117   เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อหลอด
ไฟฟา  สายไฟฟา  ปลั๊ก
ไฟฟา  และวัสดุอุปกรณไฟฟา
อ่ืน ๆ เพ่ือใชปรับปรุงซอมแซม
ไฟฟาภายในสาํนักงานและ
หมูบานในเขตตาํบลทา
จําปา   และสายไฟฟาภายใน
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

100,000  

84,355 

 

241/62 

 

10/05/62 

 

1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
118  วัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุเสื่อมสภาพ

และวัสดุคงทนถาวร เชนเครื่องเขียน 
แบบพิมพ สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือ
การจางพิมพ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 11,995 241/62 05/04/62 1 

119  เพ่ือเปนคาธรรมเนียม  การทดสอบ
คุณภาพนํ้าประปา  และอ่ืน ๆ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

120  เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุ
กอสราง  เชน  ปูนซีเมนต  ทราย  คอ
น  เลื่อย ฯลฯ  อุปกรณตาง ๆ ท่ี
เก่ียวกับการกอสรางและซอมแซม 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 19,980 241/62 10/09/62 1 

121  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  กระดาษ
ตอเน่ือง  หมึก  ตลับผงหมึกสําหรบั
เครื่องพิมพแบบ
เลเซอร  แปนพิมพ  และอุปกรณ
เพ่ิมเตมิ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 49,880 241/62 10/09/62 1 

122  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
สํารวจ  เชน  สีสเปรย  ตะปู  เชือก
ฟาง ฯลฯ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

123  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อครภุัณฑ
สํานักงาน  ท่ีจําเปนในการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตาํบล
ทาจําปา     

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 ไมได
ดําเนินการ 

- - - 

124  คาจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา
จํานวน  1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 22,000 241/62 23/07/62 1 

125  คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)  
 สําหรับกระดาษ A3    
จํานวน  1  เครื่อง 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

7,100 5,990 24/62 27/05/62 1 

126  คาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ  Multifunction ชนิด
เลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา  จํานวน 1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,000 9,000 24/62 27/05/62 1 

127  เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เชน  คาเบ้ีย
เลี้ยง , คาพาหนะ , คาเชาท่ีพักและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางท่ีไดรับอนุญาต
ใหเดินทางไปราชการ และเพ่ือจาย
เปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ   ในการใหพนักงานและ
พนักงานจางไปอบรมสมัมนา (สว.) 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

40,220 
+20,00 

64,800 23/62 03/05/62 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ขอบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คูสัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
128  เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อสิ่งของท่ีเปน

วัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ  เชน  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ  สิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือ
การจางพิมพ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 20,675 231/62 10/05/62 1 

129  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน  แผนจดัเก็บ
ขอมูล ,  หมึกและคาจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับ
การไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ ฯลฯ  เปนตน 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 11,550 231/62 10/09/62 1 

130  เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร  2  บาน   
จํานวน  1 ตู 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 5,000 23/62 02/09/62 1 

131  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี  1  แบบตั้ง
โตะ จํานวน  1  ชุด 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

22,000 20,000 23/62 07/05/62 1 

132  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
เลเซอรท่ีสามารถแสกน
ได  จํานวน  1  เครื่อง  

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

9,000 9,000 231/62 27/05/62 1 

133  เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟ  จํานวน  1  เครื่อง ๆ 

เงินรายได
และเงิน
อุดหนุน 

2,500 1,890 231/62 27/05/62 1 

 
รวม ลงนามในสัญญา 6 ยุทธศาสตร จํานวน   133  โครงการ   งบประมาณลดลงจาก   29,939,736 
บาท     จํานวน  112  โครงการ   เปนเงิน  26,271,452 บาท    (ลดลง 3,668,284 บาท ) 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ปงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การดําเนินการ 

1. 
อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลทาจําปา 
ตามโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน(สํานักปลัด) 25,000 ดําเนินการแตไมไดใช

งบประมาณ 

2. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 50,000 ไมไดดําเนินการ 

3. โครงการสรางความปรองดองและสมานฉันทใน
ชุมชน 

60,000 ไมไดดําเนินการ 

4. เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการใหความรู
ประชาชนเก่ียวกับสาธารณภัย 

30,000 ไมได ดําเนินการ   

5. โครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 40,000 ไมไดดําเนินการ                                                                                                                                                                                                                                 

6. เพ่ือเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพ 20,000 ไมไดดําเนินการ 

7. โครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทาจําปา  กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา   แทน   ตําแหนงท่ีวาง 

300,000 ไมไดดําเนินการ 

8. โครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน 20,000 ไมไดดําเนินการ 

9. เพ่ือเปนคาจัดหาวัสดุ  อุปกรณในการปรบัปรุง
ภูมิทัศนภายในองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

20,000 ไมไดดําเนินการ 

10. เพ่ือเปนคาจัดซ้ือปมฉีดน้ําสําหรับลางรถยนต
สวนกลางและรถขยะ  จํานวน  1 ๆ เครื่อง ๆ 

4,500   ไมไดดําเนินการ 

11. เพ่ือเปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑซอมแซม
บํารุงโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
(สํานักปลัด) 

10,000 ไมไดดําเนินการ 

12. เพ่ือจายเปนรายจายอ่ืน ๆ ซ่ึงไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดหนึ่งหมวดใด    เชน  คาภาษีและ
คาธรรมเนียม คาภาษีผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ  คาท่ีปรึกษาซ่ึงไมเก่ียวกับ
ครุภณัฑ  หรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซ่ึง
ครุภณัฑ  หรือสิ่งกอสราง  เชน  คาจางศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจราจร  คาจางบริหารการ
จัดการระบบตาง ๆ สํารวจความพึงพอใจ  
(สํานักปลัด)             

20,000 ไมไดดําเนินการ 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ ปงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังนี้ 

ลํา 

ดับท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ(บาท) การดําเนินการ 

13. 
เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในประเทศ  เชน  คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  ท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไป
ราชการ  และเพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ ในการใหพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง                  
(การรักษาความสงบภายใน) 

50,000 ไมไดดําเนินการ 

14. เพ่ือจายเปนคาซอมบํารุงเครื่องวิทยุสื่อสาร 

(การรักษาความสงบภายใน) 

20,000 ไมไดดําเนินการ 

15. เพ่ือเปนคาใชจายในการเติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง 

(การรักษาความสงบภายใน) 

3,000 ไมไดดําเนินการ 

16. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเวชภัณฑ  ยา และอุปกรณปฐม
พยาบาลงานกูชีพ (การรักษาความสงบภายใน) 

5,000 ไมได ดําเนินการ 

17. เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  หมึก  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  แปนพิมพ  และอุปกรณ
เพ่ิมเติม ฯลฯ  เปนตน (กองการศึกษา) 

30,000 ไมไดดําเนินการ 

18. เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินสถานี
สูบน้ํา (กองชาง) 

50,000 ไมไดดําเนินการ 

19. เพ่ือเปนคาธรรมเนียม  การทดสอบคุณภาพ
น้ําประปา  และอ่ืน ๆ (กองชาง) 

10,000 ไมไดดําเนินการ 

20. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสํารวจ  เชน  สี
สเปรย  ตะปู  เชือกฟาง ฯลฯ (กองชาง) 

5,500 ไมไดดําเนินการ 

21. เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  ท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทา
จําปา   (กองชาง) 

20,000 ไมไดดําเนินการ 

 
โครงการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา  จํานวน  39  โครงการ  
 งบประมาณ  5,835,000.-บาท 
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ช.  ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
  องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป     
พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ        
และภาคเอกชนในพ้ืนท่ี  จนโครงการตางๆประสบผลสําเร็จดวยดี  กอใหเกิดประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

ฌ. ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทาจําปา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา              
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 และไดสรุปผลการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม  มีโครงการท่ีดําเนินการ  23  โครงการ 
2. ยุทธศาสตรดานบานเมืองนาอยู  อยูระหวางดําเนินการ  17  โครงการ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงการท่ีดํ า เนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

21 โครงการ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  1 โครงการ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  2 โครงการ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร มีโครงการท่ีดําเนินการ 48  โครงการ 

รวมท้ังสิ้น  112  โครงการ 
ท้ังนี้  หากประชาชนทุกทานหรือสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค   จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทาจําปา สามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา หรือแจงผานผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทา
จําปาทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีระยะตอไปจึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  11   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

  (นายวรลภย  ศรีบุญเรือง) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 

 
เร่ือง 

 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน  

ในรอบปงบประมาณพ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
******************************** 

 

องคการบริหารสวนตําบลทาจําปา 
อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา  เช่น  ทำโล่รางวัล ,ค่าจ้างพิมพ์ , ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ   เช่น  รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  หรือเทศกาล  ป้ายประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด การปกป้องสถาบันสำคัญ
	 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรคมนาคม , โทรศัพท์ภายใน
	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและการสื่อสารอื่น ๆ
	 และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้บริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
	ท่าจำปาในโอกาสต่าง ๆ  
	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา  
	โครงการ  อบต.สัญจร  พบประชาชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนตำบล ,ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้คณะผู้บริหาร , สอบต.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา (สำนักปลัด)
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