
 
ส่วนที่ 1  

    
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
   ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่
ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ
ถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
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  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ                  
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล/ชุมชน
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อ ง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
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  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 

 
 
 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/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 ห้
ประชาชนในต าบลท่าจ าปาทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล... /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
   
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุ งแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ส่วนที่ 2 

 
การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน พ.ศ. 2561  

ครั้งที่ 2 (รอบเดือนกันยายน 2561) 
……………………………………. 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 

  ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติดน าวิถีชีวิตการเกษตร 
ควบคู่วัฒนธรรม น าประชาเป็นสุข” 

ข. พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีดังนี้ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่     
2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง /บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 
2.2 พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและเพ่ิมแหล่งน้ า 
2.3 ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้า 
2.4 ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน/จัดหาน้ า 
2.5 น าบริการไปสู่ชุมชน 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
3.3 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
4.1 สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

4.3ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

  5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
5.1  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
5.2พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย 

  
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

6.1 พัฒนาการเมืองและการบริหาร 
                                  6.2 พัฒนาบุคลากร 

ง. การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ.2560 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รวม 465  โครงการ งบประมาณ 62,848,000 บาท  
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

/3. ยุทธศาสตร์... 



 
 

-10- 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ             

(บาท) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่     
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
6. ด้านการเมืองและการบริหาร  

86 
247 
59 
26 
26 
21 

5,243,000 
42,305,000 
4,010,000 
2,700,000 
1,990,000 
6,600,000 

รวม 465 62,848,000 
 
 

แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 

 
 
 
  จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 21
กันยายน  2560 โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 141 โครงการ  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน  30,990,414  บาท  สามารถจ าแนกได้ตามแผนยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ  ตาม
ข้อบัญญัติ(บาท) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่     
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
6. ด้านการเมืองและการบริหาร  

27 
32 
14 
3 
2 

63 

14,921,914 
4,895,800 
8,178,600 
150,000 
90,000 

2,754,100 
รวม 141 30,990,414 
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 แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีท่ีผ่านมา 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
โดยจะท าการประเมินและรายงานและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ        
ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

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

  

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

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
12. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
15. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
16. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
17. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
                             

 
 

/แบบท่ี 2 ... 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รอบท่ี 2  
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561          
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(      )  ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 
(  √  )  ครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

๘๖ ๕,๒๔๓,๐๐๐ ๘๙ ๕,๒๙๓,๐๐๐ ๘๘ ๔,๘๖๓,๐๐๐ ๘๘ ๔,๘๖๓,๐๐๐ 

2. การพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่     

๒๔๗ ๔๒,๓๐๕,๐๐๐ ๒๓๙ ๓๒,๔๐๐,๐๐๐ ๑๓๑ ๑๘,๐๗๐,๐๐๐ ๑๑๘ ๑๖,95
๐,๐๐๐ 

3. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕๙ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๓,๙๑๐,๐๐๐ ๕๗ ๙๓๐,๐๐๐ ๕๗ ๓,๘๖๐,๐๐๐ 

4.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

๒๖ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๙ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๔๖๐,๐๐๐ 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

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

6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

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

รวม 465 62,848,000 460 53,413,000 348 35,373,000 334 36,333,000 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน  พ.ศ. 2561)  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพฒันา 
ท้องถิ่นส่ีปี 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน งบ 
ประมาณ 

จ านวน งบ 
ประมาณ 

จ านวน งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

๕,๒๔๓,๐๐๐ ๘๖ 14,921,914 27 12,688,574 21 12,688,574 

2. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่     

๔๒,๓๐๕,๐๐๐ ๒๔๗ 4,895,800 32 4,857,800 32 4,857,800 

3. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

๔,๐๑๐,๐๐๐ ๕๙ 8,178,600 14 7,818,572.8 14 7,818,572.8 

4. การจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติ สิ่งแวดล้อม
และกา
ท่องเท่ียว 

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒๖ 150,000 3 150,000 3 150,000 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

๑,๙๙๐,๐๐๐ ๒๖ 90,000 2 89,000 2 89,000 

6. ด้านการเมือง
และการบริหาร 

6,600,000 21 2,754,100 63 2,211,699.36 48 2,173,376.36 

รวมทั้งส้ิน 62,848,000 465 30,990,414 141 27,815,646.16 120 27,777,323.16 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง (ตุลาคม-
มีนาคม ) 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2. รายงานวันที่   31   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2561 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
รวมโครงการ 
ที่ด าเนินการ 
ปี 2561 

จ านวน
โครงการ          
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ     
 ที่ได้ปฏิบัติ  
(เมษายน) 

จ านวนโครงการ     
 ที่ได้ปฏิบัติ  
(ตุลาคม) 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 27 8 21 12,688,574 
2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 32 0 32 4,857,800 
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 11 14 7,818,572.8 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

3 0 3 150,000 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 2 89,900 
6. ด้านการเมืองและการบริหาร 63 21 48 2,173,376.36 

รวมทั้งสิ้น 141 41 120 27,797,523.16 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4. มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
/แบบสอบถาม... 



 
  

-17- 
 

แบบสอบถาม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่นในภาพรวม 

ค าชี้แจง : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
หมายเหตุ  โปรดกากบาท  (X)  ให้ตรงตามข้อมูลของท่าน 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (    )  ชาย  (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ ากว่า 20 ป ี (    )  20 – 30 ป ี  (    )  31 – 40 ป ี
  (    )  41 – 50 ป ี (    )  51 – 60 ป ี  (    )  มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (    )  ประถมศึกษา (    )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (    )  ปริญญาตรี  (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก (    )  รับราชการ  (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    )  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (    )  รับจ้าง  (    )  นักเรียน/นักศึกษา  (    )  เกษตรกร 
  (    )  อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................ 
 
 

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ   โปรดท าเครื่องหมายกากบาท (X) ตามช่องที่ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ความพึงพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 
 
 

/บัญชี... 
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บัญชีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 
โครงการที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

(1 เมษายน 2561  – 30 กันยายน 2561) 

 ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.1 แผนงานสาธารณสุข 

1. ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 
เพื่อเป็นค่าซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

80,000 ยังไม่ด าเนินการ 79,200 ส านักปลดั  

2. จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันเพื่อ
ป้องกนัยุงลาย 

45,000 ยังไม่ด าเนินการ 24,000 ส านักปลดั  

3. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานก าจัดขยะ   

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 21,500 ส านักปลดั  

4. ค่าจัดซื้อวัสดุการฝังกลบ,ก าจัดเช้ือรา 
และหนอนแมลงวัน   

30,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  

5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น   

150,000 ยังไม่ด าเนินการ 140,000 ส านักปลดั  

6. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน  เพื่อใช้ป้องกันยุงลายในการแพร่
เชื้อโรคไขเ้ลือดออกในเขตพื้นท่ี 
ต าบลทา่จ าปา   

59,000 ยังไม่ด าเนินการ 58,500 ส านักปลดั  

7. เพื่อเป็นค่าซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน  เพื่อ
ใช้ป้องกันยุงลายในการแพร่เช้ือโรค
ไข้เลือดออกในเขตพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา  

20,000 ยังไม่ด าเนินการ 19,840 ส านักปลดั  

8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิ 
สุนัขบ้า  

20,000 ยังไม่ด าเนินการ 18,800 ส านักปลดั  

จ านวน    8   โครงการ  434,000 ยังไม่ด าเนินการ 361,840 ส านักปลัด  
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1. สนับสุนนเบี้ยยังชีพ/ผู้ป่วยเอดส์เพือ่จ่าย
เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3 
คนๆ ละ 12 เดือนๆ ละ 500  บาท 

18,000 9,000 18,000 กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

2. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

10,777,200 4,467,600 8,836,400 กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

3. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ 

2,899,200 1,556,000 2,813,600 กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

4. โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอาย ุ 80,000 ยังไม่ด าเนินการ 80,000 กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

5. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 25,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้เนนิการ กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

จ านวน  5 โครงการ  13,799,400 6,032,600 11,748,000 กองสวัสดิการ
และสังคม 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 - 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. จัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส ์ 130,000 121,500 128,900 กอง 
การศึกษา 

 

2. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท่าอุเทน
สัมพันธ์ 

30,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้เนนิการ กอง
การศึกษา 

 

3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 30,000 ยังไม่ด าเนินการ 30,000 กอง
การศึกษา 

 

4. เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่ง
แก   ตามโครงการแข่งขัน
กีฬา  4  ญ้อสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา  3  โส้ 

10,000 10,000 10,000 กอง
การศึกษา 

 

จ านวน  5  โครงการ 210,000 141,500 198,900 กอง
การศึกษา 

 

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
1. โครงการสร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์ในชุมชน 
100,000 ยังไม่ด าเนินการ 100,000 ส านักปลดั  

2. โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

30,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้เนนิการ ส านักปลดั  

3. โครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดรีะหว่าง
สมาชิกในครัวเรือน 

20,000 ยังไม่ด าเนินการ 20,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม  3  โครงการ  150,000 - 120,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
30,000 29,820 29,820 ส านักปลดั  

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 30,000 ส านักปลดั  

3. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลท่าจ าปา 

35,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้เนนิการ ส านักปลดั  

4. โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย 

30,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้เนนิการ ส านักปลดั        

5. กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสา
ธารณภัยต่างๆ  และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  เช่น  ภัยต่าง 
ๆ ตามธรรมชาติ  ภัยอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยมิได้ตั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด     
ในเขตพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา   

203,514 200,014 200,014 ส านักปลดั/
กองช่าง/

กอง/
สวัสดิการ

สังคม 

 

รวม 5 โครงการ 328,514 229,834 259,834  2 
รวม 27 โครงการ 14,921,914 6,403,934 12,688,574  8 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าจ าปา
หมู่ที่  1  กว้างภายใน
ราง 0.40  เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.20  เมตร ยาว 85.00  เมตร 

175,000 ยังไม่ด าเนินการ 174,000 กองช่าง  

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ริมทางภายในหมูบ่้าน บ้านท่าจ าปา 
 หมู่ที่ 1 ซอยเข้าบ้านนางกด 
ขนาดกว้างภายในราง 0.20  เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.30  เมตร ยาว 35.00  เมตร 

70,000 ยังไม่ด าเนินการ 70,000 กองช่าง  

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ริมทางภายในหมู่บ้าน  บ้านท่าจ าปา 
หมู่ที่ 2 ซอยข้างวัดศรีสวัสดิ ์เริ่มจากบ้าน
นางเพ็ญประภา  ก่ าซ้อน ถึงถนนริมเขื่อน
ขนาดกว้างภายในราง 0.20  เมตร   
 ลกึเฉลี่ย 0.30  เมตร 
ยาว 57.00  เมตร 

110,000 ยังไม่ด าเนินการ 109,000 กองช่าง  

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กริมทางภายในหมู่บ้าน
ท่าจ าปา หมู่ที ่ 2  สายริมเขื่อนแม่น้ าโขง
จากหน้าบ้านนางพอด ีมาธาต ุถึงบ้านนาย
รัศม ี พันโน ขนาดกว้างภายในราง 0.40 
เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.45  เมตร ยาว 56.00  เมตร 

145,000 ยังไม่ด าเนินการ 144,000 กองช่าง  

5. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ริมทางภายในหมูบ่้านค าพอก หมู่
ที่   3   เริ่มจากบ้านนางมาลิษา มวย
ล ี ถึงบ้าน พ.ต.ท.แวว  โพธิบุตร    
ขนาดกว้างภายในราง  0.30  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  90.00  เมตร 

215,000 ยังไม่ด าเนินการ 213,000 กองช่าง  

6. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ริมทางภายในหมูบ่้านค าพอก  หมู่
ที ่ 3  บริเวณหน้าบา้นนายปัญญา  
สุขวิพัฒน ์ 
ขนาดกว้างภายในราง  0.30  เมตร  ลึก
เฉลี่ย  0.40  เมตร  ยาว  15.00  เมตร 

35,000 ยังไม่ด าเนินการ 35,000 กองช่าง  

 
 

 



-21- 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้วหมู่ที5่เริ่มจากบ้านนายบวร  
 บุญเทียม ถึง บ้านนายพัน  ละดอก
ท่า ขนาดกว้างภายใน
ราง 0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 47.00 เมตร 

130,000 ยังไม่ด าเนินการ 129,000 กองช่าง  

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กริมทางภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่  5 เริ่มจากบา้นนาง
สวรรค ์ บุตรโสม ถึงบ้านนาง
เนาวรัตน ์ อุทัยแสน ขนาดกว้างภายใน
ราง 0.40  เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 40.00 เมตร 

 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 

120,000 ยังไม่ด าเนินการ 119,000 กองช่าง  

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว  หมู่
ที่  6  เริ่มจากบ้านนางสาวอภิญญา  ท่า
เข ถึงทางเท้าริมเขื่อนแม่น้ าโขง    ขนาด
กว้างภายในราง  0.30 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร  ยาว 57.00 เมตร   
พร้อมบ่อพัก  2  บ่อ  

150,000 ยังไม่ด าเนินการ 149,000 กองช่าง  

10. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านค าเตย  หมู่ที่  
16 และหมู่ที่ 7 เริม่จากบ้านนายวีร
ศักดิ์  โยธาตร ี– บ้านนายชุม  ศรี
เภา  ขนาดท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผา่ศูนย์กลาง  0.60 x 1.00  เมตร  
ยาว  280.00  เมตร  พร้อมบ่อ
พัก  28  บ่อ 

500,000 ยังไม่ด าเนินการ 495,000 กองช่าง  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 
11. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8  ซอยข้าง
วั ด ส ว่ า ง อ า ร ม ณ์  ข น า ด
ท่อ คสล. 0.60 x 1.00  เมตร    ยาว  8
6.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ 

155,000 ยังไม่ด าเนินการ 154,000 กองช่าง  

12. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที่ 9   เริ่ม
จากหน้าบ้านนายอมร ปู่ห้วยพระ  - บ้าน
นายเตียง ปู่ห้วยพระ  ขนาดกว้างภายใน
ร า ง   0 . 4 0   เ ม ต ร  ลึ ก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 37.00 เมตร 

100,000 ยังไม่ด าเนินการ 99,000 กองช่าง  

13. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยพระ  หมู่ที ่9  สาย
บ้านนายหัด – บ้านนายกอง   ขนาดกว้าง
ภายในราง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร  ยาว 65.00 เมตร  

150,000 ยังไม่ด าเนินการ 149,000 กองช่าง  

14. ก่อสร้างท่อลอดถนนแบบท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณฮ่อ
งน้อย  บ้านดอนติ้ว   
หมู่ที ่ 10  แบบช่องเดียวขนาด
กว้าง  0.50 x 1.50  เมตร  ยาว  6.00
  เมตร 

130,000 ยังไม่ด าเนินการ 129,000 กองช่าง  

15. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12  สาย
ริมทางหลวงหมายเลข 3056 เริ่มจาก
ข้างบ้านนายบุญมา  ปู่ห้วยพระ ถึง บ้าน
นางวิไลวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์  ขนาดกว้าง
ภ า ย ใ น ร า ง   0.40 เ ม ต ร   ลึ ก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  ยาว 50.00 เมตร  
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 

140,000 ยังไม่ด าเนินการ 139,000 กองช่าง  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 
16. ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที่ 13   เริ่มจาก
บ้ า น น า ย ส ม พ ร  ถึ ง  บ้ า น น า ย ค ม
สั น ต์  ข น า ด ก ว้ า ง ภ า ย ใ น
ราง  0.40 เมตร   เฉลี่ย 0.50 เมตร    
ยาว   90.00   เมตร 

250,000 ยังไม่ด าเนินการ 248,000 กองช่าง  

17. ก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่  14   สาย
ริมทางถนนลาดยางจากบ้านห้วยพระ  –
 นาขมิ้น  ขนาดท่อระบายน้ า คสล.เส้น
ผ่ า น
ศูนย์กลาง 0.60x1.00     เมตร  ยาว 1
40.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 14 บ่อ 

250,000 ยังไม่ด าเนินการ 248,000 กองช่าง  

18. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นค า
พอก  หมู่ที ่4  สายคึกฤทธิ ์เริ่มจากหนอง
ดาน – ห้วยภูแวง   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00 เมตร ยาว   107.00  เมตร
 หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  535  ตารางเมตร 

250,000 ยังไม่ด าเนินการ 248,000 กองช่าง  

19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่6  เริ่มจากบ้าน
นายสอน  พลถา ถึงบ้านนางจันทร์  นาม
วงษ ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 70.00          
เมตร หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวถนน
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม 

100,000 ยังไม่ด าเนินการ 99,000 กองช่าง  

20. เหล็กภายในหมู่บ้านดอนติ้ว   
หมู่ที ่ 10   สายบ้าน 
นางทอน   บาศร ีขนาดผิวจราจร
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  24.50  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  
 ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.20  เมตร  หรือ
พื้ น ที่ ค อ น ก รี ต ไ ม่ น้ อ ย
กว่า  73.50  ตารางเมตร   

32,000 ยังไม่ด าเนินการ 32,000 กองช่าง  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 
21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นท่า

แต้  หมู่ที ่ 11   
สายบ้านท่าแต ้– บ้านดอนติ้ว  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  
 ยาว  92.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
  ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร   
หรือมีพ้ืนท่ีผิวถนนคอนกรตีไม่น้อย
กว่า  460  ตร.ม. 

217,000 ยังไม่ด าเนินการ 215,000 กองช่าง  

22. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นท่า
แต้ หมู่ที ่11  สายเช่ือมทางหลวง
หมายเลข  2032  บริเวณจากทางแยก
เข้าบ้านท่าแต ้ ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  25.00 
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  ลูกไหล่ทาง
ข้างละ  1.00  เมตร  พร้อมปีกทางแยก
หรือมีพ้ืนท่ีผิวรวมไม่น้อย
กว้าง  139  ตารางเมตร  

70,000 ยังไม่ด าเนินการ 70,000 กองช่าง  

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้านดอนแดง  หมู่ที ่15   
สายซอยบ้านนายทศ  บุญเหลา 
  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 98.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวถนน
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม 

185,000 ยังไม่ด าเนินการ 183,000 กองช่าง  

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นดอน
แดง หมู่ที ่15  สายบ้านดอนแดงไปบ้าน
ดอนดู่ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวถนน
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม 

65,000 ยังไม่ด าเนินการ 65,000 กองช่าง  

25. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ระหว่างหมู่บ้านค าพอก  หมู่ที ่ 3  - บ้าน
ดอนแดง  หมู่ที ่ 15  สายหมู่ที ่ 3  บ้าน
ค าพอก  ขนาดผิวจราจรคอนกรตี
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  186.00 เมตร
  หนา  0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  1.00  เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  600  ตาราเมตร  

500,000 ยังไม่ด าเนินการ 495,000 กองช่าง  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

( ต.ค.60 – 31 มี.ค.61 ) 

งบประมาณ                
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

( 1 เม.ย.-30 ก.ย.61 ) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะชุมชน 
26. ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนแดง หมู่

ที ่8  สายทางหลวงชนบท ถึงนากระแต้
ค าเตยน้อย ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 260.00  เม
ตรงานดินถมรองพื้นทางหนา
เฉลี่ย 0.30 เมตร งานลูกรังพื้นผวิทาง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

81,000 ยังไม่ด าเนินการ 80,000 กองช่าง  

27. ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอน
แดง หมู่ที่  8     สายรอบวัดสว่าง
อารมณ ์ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 48.00 เมตร
  

15,000 ยังไม่ด าเนินการ 15,000 กองช่าง  

28. ก่อสร้างลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้านดอน
ติ้ว หมู่ที ่10  เริ่มจากนานายชาญ   
บุญเทียม ถึง นานายบุญทัน  โยบตุร
ดา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  
ยาว 370.00 เมตร งานถมลูกรังพื้นผิว
ทาง  หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร งานดินถม
รองพื้นทางหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

123,000 ยังไม่ด าเนินการ 122,000 กองช่าง  

29. ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรบ้าน
นาดอกไม ้  หมู่ที ่12  สายสระ สปก. –
 นานายจูมส ี บุรีขันธ ์ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร 
งานถมลูกรังพื้นผิวทาง  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  งานดินถมรองพื้น
ทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. 1 จุด 

110,000 ยังไม่ด าเนินการ 109,000 กองช่าง  

30. ซ่อมแซมรั้วด้านหลังศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านห้วยพระ หมู่ที ่ 14  ขนาด
สูง  1.50  เมตร  ยาว  15.00  เมตร 
  

11,800 ยังไม่ด าเนินการ 11,800 กองช่าง  

31. ต่อเติมหลังคาและพื้นอาคารส านกังานท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปาหลังใหม ่ด้านหน้า  (ตามแบบ
แปลน อบต.ท่าจ าปา ก าหนด)  

171,000 ยังไม่ด าเนินการ 170,000 กองช่าง  

32. สร้างหลังคาและหน้าต่างอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าจ าปา  (ตามแบบ
แปลน อบต.ท่าจ าปาก าหนด) 

140,000 ยังไม่ด าเนินการ 139,000 กองช่าง  

รวม  32  โครงการ 4,895,800 - 4,857,800   
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจ าปา  
ตามโครงการอาหารกลางวัน  

160,000 99,200 160,000 กอง 
การศึกษา 

 

2. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านค าพอก
ท่าดอกแก้ว ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

1,296,000 803,520 1,296,000 กอง 
การศึกษา 

 

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ  
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

660,000 409,200 660,000 กอง 
การศึกษา 

 

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนแดง  
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

440,000 272,800 440,000 กอง 
การศึกษา 

 

5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนติ้ว  
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

292,000 181,040 292,000 กอง 
การศึกษา 

 

6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแต-้ปุ่งแก  
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

292,000 181,040 292,000 กอง 
การศึกษา 

 

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านค าเตย   
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

524,000 324,880 524,000 กอง 
การศึกษา 

 

8. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่าย
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

1,220,100 617,520 1,220,100 กอง 
การศึกษา 

 

9. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ,เด็ก
อนุบาล และเด็กประถมศึกษาที่ 1-
6 โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

2,423,200 1,302,772.9 2,058,927.8 กอง 
การศึกษา 

 

10. เพื่อค่าวัสดุรายหัว  ส าหรับศูนย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ใ น เ ข ต พื้ น ที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ท่ า จ า ป า
จ านวน  249  คน ๆ  
ละ  1,700  บาท  

423,300 423,300 423,300 กอง 
การศึกษา 

 

11. โครงการมหกรรมการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

60,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

46,505 กอง 
การศึกษา 

 

รวม  11  โครงการ 7,790,600 4,615,273 
 

7,412,832.8 กอง 
การศึกษา 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอเุทน   30,000 
+ 20,000 

50,000 

ยังไม่ด าเนินการ 50,000 กอง 
การศึกษา 

 

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา   338,000 338,000 338,000 กอง 
การศึกษา 

 

3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ,
ค่าด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธีและงานประเพณี
ท้องถิ่นต่าง ๆ 

20,000 ยังไม่ด าเนินการ 17,740 กอง 
การศึกษา 

 

รวม  3 โครงการ  388,000 338,000 405,740 กอง 
การศึกษา 

 

รวม 14 โครงการ 8,178,600 4,953,237 7,818,572.8   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการ “รักน้ า  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน”  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า  รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

20,000 ยังไม่ด าเนินการ 20,000 ส านักปลดั  

รวม  1  โครงการ 20,000 - 20,000 ส านักปลัด  
4.2  แผนงานสารธารณสุข 

1. การขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนใน
ชาติมีสุข    

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 30,000 ส านักปลดั  

รวม  1  โครงการ 30,000 - 30,000 -  
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแข่งเรอื
ประเพณีต าบลท่าจ าปาเพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 ยังไม่ด าเนินการ 100,000 กอง 
การศึกษา 

 

รวม  1  โครงการ 100,000 - 100,000 ส านักปลดั  
รวม  3  โครงการ 150,000 - 150,000 ส านักปลดั  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพฒันาด้านเศรษฐกิจ   
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนใน
ต าบลท่าจ าปา     

50,000 ยังไม่ด าเนินการ 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. โครงการขับเคลื่ อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง    

40,000 39,900 39,900 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม 2  โครงการ 90,000 39,900 89,900   
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. ปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 50,000 30,000 36,940 ส านักปลดั  
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
20,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง  

3. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบคมนาคม 20,000 4,750 9,500 ส านักปลดั  
4. จัดเวทีประชาคมหรือเป็นการสนับสนุนใน

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการประชุมเวทีประชาคม
หมู่บ้าน   

30,000 ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  

5. โครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา   แทนต าแหน่งที่ว่าง 

100,000 ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  

6. โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  
7. จ้างเหมาบริการตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจ าปา เช่น ท าโล่ รางวัล,ค่าจ้างพิมพ,์ 
ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ่ทางราชการ 

40,000 2,400 2,400 ส านักปลดั  

8. จัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั  
9. จัดท าป้ายประชาสัมพันธต์่าง ๆ   เช่น   

รณรงค์เพื่อลดอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม ่ หรือเทศกาล
สงกรานต ์ ป้ายประชาสมัพันธ์ต้านยาเสพตดิ  
การปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ รวมถึง
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล
และหนังสือสั่งการ  

20,000 
+7,160 
27,160 

4,860 27,160 ส านักปลดั  

10. การเลีย้งรับรองขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส่วนต าบลในโอกาสต่าง ๆการต้อนส่วน
ราชการต่างๆ 

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 29,989 ส านักปลดั  

11. การเลีย้งรับรองการประชุมสภาทอ้งถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

50,000 16,000 40,040 ส านักปลดั  

12. บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา    

150,000 14,810 98,036.31 ส านักปลดั  

13. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 14,000 27,480 ส านักปลดั  
14. วัสดุงานบ้านงานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและ
วัสดุที่ใช้ท าความสะอาด เช่น  ช้อน  ชาม  
แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  จานรอง  และ 
อุปกรณ์อื่น ๆ 

80,000 ยังไม่ด าเนินการ 29,550 ส านักปลดั  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 
(ต.ค.60- 

31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 
(1 เม.ย. 

-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
15. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อน้ าดืม่บรรจุขวดและบรรจุถัง   50,000 24,830 49,720 ส านักปลดั  
16. วัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 400,000 148,542 320,836 ส านักปลดั  
17. ค่าวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน  กระดาษเขียน
โปสเตอร ์และอื่น ๆ ฯลฯ   

20,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลดั  

18. วัสดุส านักงานจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

120,000 ยังไม่ด าเนินการ 33,020 ส านักปลดั  

19. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล,หมึกและค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    

80,000 ยังไม่ด าเนินการ 58,050 ส านักปลดั  

20. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ส านกังาน ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัตริาชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่า
จ าปา  ฯลฯ 

10,000 ยังไม่ด าเนินการ 9,000 ส านักปลดั  

21. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊
บุค  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  16,000  บาท  

16,000 ยังไม่ด าเนินการ 16,000 ส านักปลดั  

22. ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภณัฑ์ซ่อมแซมบ ารุง
โครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่

10,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลดั  

23. เพื่อจ่ายอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลราม
ราช  ตามโครงการศูนย์ประสานงานและศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั  

24. รายจ่ายอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่ง
หมวดใด    เช่น  ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม  ค่า
ภาษีผู้เชี่ยวชาญชาวตา่งประเทศ  ค่าที่ปรึกษาซึ่ง
ไม่เกี่ยวกับครุภณัฑ ์ หรือสิ่งก่อสรา้ง  หรือไม่ได้มา
ซึ่งครุภณัฑ ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจราจร  ค่าจ้างบริหารการ
จัดการระบบตา่ง ๆ ส ารวจความพงึพอใจ  

20,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลดั  

25. จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา 

300,000 
+35,640 
335,640 
 

186,681 312,915 ส านักปลดั  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 1) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ                 
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมา
ยเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

26. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รบัอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่ง ๆ   ใน
การส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้างไปอบรมสัมมนา 

50,000 
 

4,250 39,672 กองคลัง  

27. ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น    

50,000 ยังไม่ด าเนินการ 34,512.05 กองคลัง  

28. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์ เช่น   หมึก  อุปกรณ์
เพิ่มเตมิ   
เป็นต้น 

60,000 ยังไม่ด าเนินการ 35,550 กองคลัง  

29. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภณัฑส์ านักงาน  จ าเป็น
ในการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา ฯลฯ  

10,000 ยังไม่ด าเนินการ 9,000 กองคลัง  

30. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ จ านวน 1 ชุด  

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 30,000 กองคลัง  

31. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่
สามารถแสกนได ้ จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ  
 9,000  บาท 

18,000 ยังไม่ด าเนินการ 18,000 กองคลัง  

32. เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 จอ จอ
ละ 3,000 บาท 

3,000 ยังไม่ด าเนินการ 3,000 กองคลัง  

รวม  32  โครงการ 1,907,000 481,123 1,300,137.36 กองคลัง  
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า 
ดับเพลิง  ขนาด  2.50  นิ้ว ยาว 20 เมตร 

9,500 ยังไม่
ด าเนินการ 

9,400 ส านักปลดั  

2. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ า
ดับเพลิง  ขนาด  1.50  นิ้ว  ยาว 20 เมตร 

8,500 ยังไม่
ด าเนินการ 

8,400 ส านักปลดั  

3. จัดซื้อข้อต่อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดสวม
เร็ว ขนาดทางเข้าน้ า  4  นิ้ว  จ่ายน้ าออก  
 2.50  นิ้ว จ านวน 1 อัน ๆ  
ละ 1,500 บาท 

1,500 ยังไม่
ด าเนินการ 

1,500 ส านักปลดั  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 

(ต.ค.60-31 มี.ค.
61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย. 
-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน

ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรสมัมนา  จ านวน   50,000  

50,000 9,350 9,350 ส านักปลดั  

รวม  4  โครงการ  69,500 9,350 28,550   
6.3  แผนงานสาธารสุข 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อลวดสลิง ในการช่วยเหลือรถ
ติดหลม่ ขนาด 5 หุน ยาว 20 เมตร จ านวน 2 
เส้น เส้นละ 2,500 บาท 

5,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ส านักปลดั  

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด  
ขนาด  120  ลิตร  แบบ กลม  จ านวน 100 ใบ  

100,000 98,000 98,000 ส านักปลดั  

จ านวน   2  โครงการ  105,000 98,000 98,000 ส านักปลัด  
6.4  แผนงานการศึกษา 

1. ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ   เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ   ค่าเ ช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล   พนักงานครู
ฯ  และพนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

50,000 
+ 40,000 
+100,000 
+ 30,000 
220,000 

208,386 309,816 กอง
การศึกษา 

 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์   สิ่ ง พิ มพ์ ไ ด้ จ า กกา รซื้ อห รื อก าร จ้ า ง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

50,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

23,180 กอง
การศึกษา 

 

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพัดลมตดิผนงัส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าจ าปา  
ขนาด 16 นิ้ว จ านวน  3 ตัว ๆ ละ 1,100  บาท 
จ านวน  3,300  บาท 

3,300 ยังไม่
ด าเนินการ 

3,300 กอง
การศึกษา 

 

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ เช่น  หมึก  
 ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ แป้นพิมพ ์ และอุปกรณ์
เพิ่มเตมิ ฯลฯ เป็นต้น  จ านวน  30,000  บาท 

30,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

18,760 กอง
การศึกษา 

 
 

5. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ   
จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 30,000  บาท 

30,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

30,000 กอง
การศึกษา 

 

จ านวน   5  โครงการ 163,000 208,386 385,056   



-32- 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(ต.ค.60- 

31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย. 
-30 ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพ

และวัสดุคงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

40,000 23,240 23,240 กองช่าง  

2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหลอด
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  และวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ  เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน
ส านักงานและหมู่บ้านในเขตต าบลท่าจ าปา 

80,000 
+20,000 

29,200 88,640 กองช่าง  

3. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   
จ านวน   20,000  บาท 

20,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์ 
 ทราย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
ซ่อมแซม  จ านวน  30,000  บาท 

30,000 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

5. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบคลอลีนอิสระ
หลงเหลือใน
น้ า (อ 31)  จ านวน  4  ชุด ๆ ละ  300  บาท  

1,200 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

6. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจความกระด้างใน น้ า 
( อ 37)  จ านวน  4  ชุด ๆ  
ละ  400  บาท  จ านวน  1,600  บาท  

1,600 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

7.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุดตรวจสอบความเป็น
กรด – ด่างของดินและน้ า   
จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  450  บาท  

450 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

8. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด –
 ด่าง ของ
สารละลาย  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ  350  บาท
จ านวน  350  บาท  

350 ยังไม่
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

กองช่าง  

9. เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เช่น  กระดาษ
ต่อเนื่อง  หมึก  ตลับผงหมึกส าหรบัเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร ์ แป้นพิมพ ์ และอุปกรณ์
เพิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็นต้น  จ านวน   40,000  บาท 

40,000 
+ 8,000 
48,000 

39,040 47,940 กองช่าง  
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30ก.ย.61) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.5  แผนงานเคหะชุมชน 
10. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุส ารวจ  เช่น   

สีสเปรย ์ ตะป ู เชือก
ฟาง ฯลฯ  จ านวน  5,000  บาท 

 
5,000 

ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง  

11. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ล้อเลื่อน  จ านวน  3  ตัว ๆ 
 ละ  2,000  บาท  จ านวน  6,000  บาท  

6,000 ยังไม่ด าเนินการ 6,000 กองช่าง  

12. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ส านกังาน  ที่
จ าเป็นในการปฏบิัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  ฯลฯ  จ านวน   10,000   บาท 

10,000 ยังไม่ด าเนินการ 9,000 กองช่าง  

13. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ  จ านวน  1 ชุด ๆ ละ  
 30,000  บาท 

30,000 ยังไม่ด าเนินการ 30,000 กองช่าง  

14.  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินสถานสีูบน้ า  จ านวน  4  สถานีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา และ
ครุภณัฑ์อื่น ๆ จ านวน   50,000  บาท  

50,000 ยังไม่ด าเนินการ ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง  

15. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่ง ๆ   ใน
การส่งพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ไปอบรมสัมมนา  
 จ านวน  40,000   บาท 

40,000 22,940 22,940 กองช่าง  

รวม  15  โครงการ 354,600 114,420 217,760 กองช่าง  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

ที่อนุมัติ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(รอบที่1) 

(ต.ค.60-31 มี.ค.61) 

งบประมาณ      
ที่ด าเนินการ 
(รอบที่ 2) 

(1 เม.ย.-30 ก.ย.60) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ

เสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวร
ฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

50,000 ยังไม่ด าเนินการ 34,750 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ,  หมึกและค่าจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณเ์พิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็น
ตน้ จ านวน  50,000 บาท   

50,000 ยังไม่ด าเนินการ 44,100 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  ฯลฯ     
จ านวน   10,000  บาท  

10,000   ยังไม่ด าเนินการ 5,500 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

4. เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร  2  บาน   
จ านวน  5,500  บาท   

5,500   ยังไม่ด าเนินการ 5,000 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ดนิทาง
ไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง
ไปอบรมสัมมนา 

40,000 
  +20,000 

42,000 

4,250 44,290 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

รวม  5   โครงการ  155,500 4,250 133,640 กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

รวม  63   โครงการ 2,754,100 915,529 2,173,376.36   
รวมท้ังสิ้น  141    โครงการ  30,990,414 12,312,600  27,777,323.16 120  
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โดยแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มียุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้งสิ้น             
6 ยุทธศาสตร์ มีแผนงาน/โครงการที่อนุมัติงบประมาณด าเนินการ   (1 ตุลาคม  –  31 กันยายน 2561 )          
จ านวน 141 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  30,990,414  บาท เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ  จ านวน 
120 โครงการ รวม  27,777,323.16  บาท คิดเป็นร้อยละ 89.63 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ในการ
ด าเนินการตามโครงการฯ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดค่าระดับความพึงพอใจที่ก าหนด    
 
ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา              
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2561  และได้สรุปผลการติดตาม    
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีโครงการที่ด าเนินการ  21  โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  มีโครงการที่ด าเนินการ    32   โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีโครงการที่ด าเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14  โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีโครงการที่

ด าเนินการ  3  โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีโครงการที่ด าเนินการ    2   โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  มีโครงการที่ด าเนินการ 48   

โครงการ 
รวมโครงการที่ด าเนินการในรอบที่ 2 ทั้งหมด   120 โครงการ 

ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์   จะเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ระยะต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่    21   เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 

                                                                   
  (นายวรลภย์  ศรีบุญเรือง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ 
การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


