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ส่วนที่ 1  
    
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  
   ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ) 
สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้
ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด า เนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่งผลให้ เกิด
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. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ 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. 2563 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 13 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  และ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ” 
  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  13 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ดังนี้ 
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  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 สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
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  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไป
ใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์
และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ
ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน



ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ1
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลอง
ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ป ร ะ ก า ศ ผลก า รติ ด ต ามและ
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) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริ งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ....
และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก 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
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
3.  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดใน
ขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล 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.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
   
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

……………………………………. 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 13 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  และ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ” 
  ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  13 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ดังนี้ 

 ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
“การศึกษาก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติด น าชีวิตการเกษตร ควบคู่
วัฒนธรรม น าประชาเป็นสุข” 
ข. พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีดังนี้ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ได้กําหนดยุทธศาสตร์และ 
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. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  
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

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)    เมื่อวันที่ 13  
ตุลาคม พ.ศ.2563  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา (พ.ศ. 2561 - 2565) รวม  491  โครงการ งบประมาณ 118,844,000 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ             

(บาท) 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่     
3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
6. ด้านการเมืองและการบริหาร  

71 
275 
65 
25 
21 
34 

16,854,000 
78,462,000 
12,765,000 
2,790,000 
1,770,000 
6,203,000 

รวม 491 118,844,000 
 
 

 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 
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แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 
 

 
 
 

  จ. การจัดทํางบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20
กันยายน  2562 โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 153 โครงการ  งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวนเงิน  35,519,510 บาท  สามารถจ าแนกได้ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ  ตาม
ข้อบัญญัติ(บาท) 

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

13 
45 
15 
5 
- 

65 

864,000 
5,668,000 
7,902,480 
2,280,000 

- 
3,406,200 

รวม 153 35,519,510 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1.1  แผนงานสาธารณสุข 
1. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
วัสดุการวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบทก าจดัยุงลาย 
-เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์สารเคมีในการฝัง
กลบและก าจัดเช้ือรา หนอน
แมลงวัน   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

90,000 เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในหมู่บ้านไม่
เป็นโรคไข้เลือดออก 

2. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์ ข้ึนทะเบยีน
สัตว์  และซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ต าบลท่าจ าปา
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  
อสม./อปศ จ านวน 16 
หมู่บ้าน ๆ 
 ละ 20,000 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

320,000 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  
อสม./อปศ 

ในเขตพื้ น ท่ีต าบล ท่า
จ าปา  
จ านวน 16  หมู่บ้าน 

4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการพ้นหมอกควันเพื่อ
ป้องกันยุงลายในการแพร่
เชื้อโรคไขเ้ลือดออก 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

24,000 เพื่อค่าจ้างเหมาบริการ
พ้ น ห ม อ ก ค วั น เ พื่ อ
ป้องกันยุงลายในการ
แพร่เช้ือโรคไข้เลือดออก 

ประชาชนในหมู่บ้านไม่
เป็นโรคไข้เลือดออก 

5. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑ์
ต่างๆ เช่น เครื่องพ่นหมอก
ควัน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้ดังเดมิ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เพื่ อบริการพ้นหมอก
ควันเพื่อป้องกันยุงลาย
ใ น ก า ร แ พ ร่ เ ช้ื อ โ ร ค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในหมู่บ้านไม่
เป็นโรคไข้เลือดออก 

1.2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสังคม 
โครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 เพื่อส่งเสริมการดูแลและ
ใส่ใจผู้สูงอายุให้มากขึ้น 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
เอาใจใส่มากขึ้น 

7. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

โครงการอบรมส่งเสรมิ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลท่าจ าปา 

ส่งเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
ท่าจ าปา 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
จัดการแข่งขันกีฬาดอก
จ าปาเกมส์ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

130,000 เพื่ อส่ ง เสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลท่าจ าปา ให้ออก
ก าลังกาย 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
ท่ าจ าปา ให้ ออก
ก าลังกาย 

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 
โ ค ร งก า รฝึ กอบรม ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

 
1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
10.   

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้
ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัย 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เพื่อการให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับสา
ธารณภัย 

ใหค้วามรู้
ประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัย 

11. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ทบทวนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนป้องกั น
ภัยฝ่ายพลเรือน 

1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสังคม 
โครงการ เวทีประชาคม
ห มู่ บ้ า น ( สู่ ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เพื่อจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน(สู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

เ ว ที ป ร ะ ช า ค ม
ห มู่ บ้ า น ( สู่ ก า ร
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

13. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า น้ า มั น
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
ส าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นตา่งๆ 
ส าหรับใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

เ พื่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบญัญตั ิ

วัตถุประสงค ์
ผลผลติ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
14. ยุทธศาสตร์

พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้งตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
k)  

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

300,000 เพื่อค่างานก่อสร้าง
ตามสญัญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า k)  

ก่ อ ส ร้ า ง ต า ม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า k) 

15. ยุทธศาสตร์
พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา  หมู่ที่ 
1 สายทางเข้าวัดจอมแจ้ง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 .00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร ยาว 
120.๐๐ เมตร 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

280,000 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

16. ยุทธศาสตร์
พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา  
 หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 
212 จากท่าทรายเจรญิศรี – 
ริมแม่โขงบ้านท่าจ าปา ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร ยาว 145.
๐๐ เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

317,000 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

17. ยุทธศาสตร์
พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านค าเตย  หมู่ที่ 7 
สายบ้านค าเตย – ทุ่งกระแต ้
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  ยาว 
130.๐๐ เมตร  ลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

285,000 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

18. ยุทธศาสตร์
พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าแต้  หมู่ท่ี 
11  สายท่าแต้-นาตาสังข ์
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 
100.๐๐  เมตร  ลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

220,000 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

19. ยุทธศาสตร์
พัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้านนาดอกไม ้
หมู่ที่ 12 สายป่าช้า ไป ป่าดง
กระแสน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร ยาว 145.๐๐ เมตร  
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร   

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

317,000 เพื่อการคมนาคม
สะดวก 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 
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20. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านดอนแดง  
หมู่ที่ 15  จากบ้านดอนแดง  
หมู่ที่ 15 ถึงนานายวิทยาหลวงแกว้ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
ยาว 150.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

325,000 เพื่อการคมนาคมสะดวก ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

21. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านค าเตย   
หมู่ที่ 7 สายโนนสาวอ้า 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร 
ยาว 200.๐๐  เมตร ปริมาณดินถม 
465.00 ลบ.ม.  ปรมิาณลูกรัง 
124.50 ลบ.ม. 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 เพื่อการคมนาคมสะดวก ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

22. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านค าพอก  
หมู่ที่ 3 ซอยประชาพัฒนา ขนาด
กว้างภายใน  0.40  เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50  เมตร ยาว 60.๐๐  เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

170,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

23. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นค าพอก  
หมู่ที่ 3 จากบ้านนายโฮม ดอยมา 
ถึง หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านค า
พอก ขนาดกว้างภายใน  0.40 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร  ยาว 
49.๐๐ เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

142,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

24. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัววีบ้านค าพอก   
หมู่ที่ 3 ริมทางสายบ้านค าพอก – 
บ้านดอนแดง ขนาดปากบนกว้าง 
1.90 เมตร ก้นรางกว้าง  ๐.๔๐ 
เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว ๒๓0.
๐๐ เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

250,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

25. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านค าพอก  
หมู่ที่ 4 สายหนองแสง เริ่มจากบ้าน
นางเดือนใส  สุวรรณมาโจ –บ้าน
นายจริพงษ์  บุตรแก้ว ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร  ยาว 70.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

246,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 
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26. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 
สายซอยตัน (ช่วงที่ 1)  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร ยาว 50.๐๐ เมตร  และ (ช่วง
ที่  2) ขนาดกว้างภายใน  0 .40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว 
20.๐๐ เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 1 บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

195,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

27. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5(
หน้ าบ้ านนางบุญงค์   บุตรโสม)  
ขนาดกว้างภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  ยาว 39.๐๐  
เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล.   
จ านวน 1 บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

118,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

28. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูบ่้านท่าดอกแก้ว  
หมู่ที่ 6 สายหน้าวัดท่าดอกแก้ว
เหนือ ถึง บ้านนางฤทัย  กิติศรีวร
พันธ์  ขนาดกว้างภายใน  0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 
140.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

322,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

29. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นดอนแดง  
 หมู่ที่ 8  สายจากบา้น อบต.คต-
บ้านนายไขแสง มะระ  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 70.๐๐  เมตร พร้อมบอ่
พัก คสล.  จ านวน 2 บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

207,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

30. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านห้วยพระ  
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้างภายใน  0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร  
ยาว 80.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

185,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

31  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่  10 
บริเวณหน้าบ้านนางค าพลอย อ.ท.สี  
ขนาดกว้างภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร  
ยาว 20.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

56,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 
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32  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่  10 
จากบ้านนายวัน สอนสา ถึง บ้าน
นายตัน โยบุตดา  ขนาดกว้างภายใน  
0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
ยาว 80.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

197,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

33  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่  10 
จากบ้านนางสี ศรีหะมงคล ถึงบ้าน
นางชาลี  สมปัญญา ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร ยาว 28.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

76,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

34. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นปุ่งแก   
หมู่ที่ 13 จากบ้านนายวิชัย 
มหาศาล –บ้านนายนัฐพงษ์  ศรีหะ
มงคล  ขนาดกว้างภายใน  0.40 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร ยาว 
70.๐๐  เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 2 บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

207,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

35  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นห้วยพระ   
หมู่ที่ 14 จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ถึงบ้านนางจ านงค์  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50  เมตร ยาว 110.๐๐  เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

305,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

36  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นค าเตย   
หมู่ที่ 16 สายหน้าวดัแจ้งสว่าง  
จากบ้านนายลา วังอุปัดชา ถึงบ้าน
นายตา โยธาตรี  ขนาดกว้างภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร 
ยาว  95.00  เมตร  พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 2 บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

268,000 เพื่อระบายน้ าไดด้ ี
ไม่ท่วมขัง 

ระบายน้ าได้ดีไม่
ท่วมขัง 

37  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บา้น 
บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 1 
จากสวนยางนายหมู ถึงสวนยาง 
นายเริง บุโพธิ์ ความยาวประมาณ 
650 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 
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38. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่ที่ 3จาก
บ้านนายชาตรี ถึงบ้านนายเสนอ 
โค่ยอินทร์ ความยาวประมาณ 160 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

39. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่ที่ 4 จาก
บ้านนายสมบัติ ถึง บ้านนางพิมพา 
จันทะพรม ความยาวประมาณ 45 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

40. ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่ที่ 4สาย
หนองดาน  ความยาวประมาณ 
672  เมตร 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

41 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านท่าดอกแก้ ที่5 
 ด.ต.ครรชิด ฤกษ์ใหญ่ ถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าดอกแก้ว 
ความยาวประมาณ 200 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

42 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่5 ซอย
หน้าบ้าน ผอ.วิจิตร ไชยประการ  
ความยาวประมาณ 400 เมตร 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

43 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว 
หมู่ที่ 6 จากนานายก ่า คงเหลา ถงึ 
นานายเอกชัย กระ
วงศ์
 
ความยา  
ความยาวประมาณ 800 เมตร 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

44 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว 
หมู่ที่ 6 สายหนองเต่า  ความยาว
ประมาณ 250  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

45 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านค าเตย หมู่ที่ 7 
สายบ้านค าเตย ไปบ้านดง ความยาว
ประมาณ 250 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 
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46 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านค าเตย หมู่ที่ 7 
สายบ้านค าเตย - โพนหาด  ความ
ยาวประมาณ 790 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

47 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายไขแสง ถึง บ้าน 
นายค าดี มาดี ความยาวประมาณ 
80 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

48 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายวิน ชัยวงษา ถึง บ้าน
นายไม นามใต้ ความยาว ประมาณ 
130 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

49 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 
สายบ้านห้วยพระ ถึง สะพานห้วย
ทวย ความยาวประมาณ 700 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

50 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 
สายบ้านดอนติ้ว ถึง ดอนดู่ ความ
ยาวประมาณ 1,000 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

51 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 
สายข้างดอนติ้ว ถึง ข้างโรงเรยีนท่า
จ าปาวิทยา ความยาวประม 550 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

52  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 
จากข้างโรงเรียนบ้านดอนติ้ว ถึงสวน
ยางนาย ธีระวัฒน์  
ศรีหะมงคล ความยาวประมาณ 
480 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

53  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแต ้
หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแต้ ถึงริม
แม่น ้าสงคราม ความยาวประมาณ 
600 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 



54  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ที ่12 
ซอยข้าง รร.นาดอกไม้ ถึงสามแยก
นายหนูเพียง สานา
ผา
 
ค  
ความยาวประมาณ 150 เมตร 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 
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55 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านปุ่งแก หมู่ที ่๑๓ 
สายบ้านปุ่งแก-ห้วยหวายหลมึ 
ความยาวประมาณ 900 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

56 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
ภายในหมู่บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 15  จากหน้าบ้าน 
นายอวยพร นามหา-บ้านนายเกษม
ศักดิ์ หลวงแก้ว ความยาวประมาณ 
200 เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

57 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้านดอนแดง  
หมู่ที่ 15 ต่อจากจุดซอยนายเกษม
ศักดิ์ หลวงแก้ว ถึงบ้านนายวิทยา 
หลวงแก้ว ความยาวประมาณ 550 
เมตร  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

58 ยุทธศาสตร์
พัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านค าเตย หมู่ที่ 16 
จากบ้านนายปุ่น นันทะ ถึง สวนยาง 
นายเรียน โยธาตร ี
ความยาวประมาณ  120 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

- เพื่อให้มีฟ้าใช้ภายใน
หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

มีฟ้ า ใ ช้ภายใน
ห มู่ บ้ า น อย่ า ง
ทั่วถึง 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
59 การพัฒนา

ส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ อจ่ าย เป็นค่ ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

48,000 เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

60  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

34,000 เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า
เครื่องแบบนักเรียน 

เ ป็ น ค่ า
เ ค รื่ อ ง แ บ บ
นักเรียน 

61  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

23,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน 

เป็นค่าหนังสือ
เรียน 

62  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

23,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

เป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 



63  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า
จ าปา 
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3.ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการศึกษา 
64 การพัฒนา

ส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

336,600 เพื่อจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

65 การพัฒนา
ส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ อจ่ ายส าหรับสนับสนุ น
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

970,200 เพื่อจ่ายส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

66 การพัฒนา
ส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กใน
สั งกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ,เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาที่ 1-6 
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

2,227,680 อาหารเสริม (นม) ให้เด็ก
ศู นย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา,เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาท่ี 1-
6 โรงเรียนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

67  เพื่ อจ่ ายอุดหนุน โครงการ
อาหารกลางวัน เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6  โ ร ง เ รี ย น  ใ น เ ข ต พื้ นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

3,550,000 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กอนุบาล และ
เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

68  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
มหกรรมการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เสรมิสร้างพัฒนาการเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบ 

69  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

ใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตาม
โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

70  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
ท่าอุเทน   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอ 

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ 



ท่าอุเทน   ท่าอุเทน   
71  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 

ท่าจ าปา   
เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

300,000 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบล 
ท่าจ าปา   

อุ ด ห นุ น ส ภ า
วัฒนธรรมต าบล 
ท่าจ าปา   

72  โครงการประเพณีแข่ ง เรื อ
ต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

130,000 โครงการประเพณีแข่งเรือ
ต าบลท่าจ าปา 

โครงการประเพณี
แข่ ง เ รื อต าบลท่ า
จ าปา 

73  โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 โครงการสืบสานประเพณี
บุญเดือน 4 พระธาตุท่าอุ
เทน 

โ ค ร งก า รสื บสาน
ประเพณีบุญเดือน 4 
พระธาตุท่าอุเทน 
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4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
74 การพัฒนาส่งเสริม

การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกียรติ   เพื่อ
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด า เนินการตามโครงการ
ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ   

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

10,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ  

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการท้องถิ่น
อาสาปลูกป่าเฉลมิ
พระเกียรต ิ  

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
75 การพัฒนาด้านการ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

โครงการส ารวจ/ตรวจสอบ
แนวเขตพื้นที่สาธารณะใน
เขตต าบลท่าจ าปา    

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

30,000 โครงการส ารวจ/
ตรวจสอบแนวเขต
พื้นที่สาธารณะในเขต
ต าบลท่าจ าปา    

โครงการส ารวจ/
ตรวจสอบแนวเขต
พื้นที่สาธารณะใน
เขตต าบลท่าจ าปา    

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.2  แผนงานสารธารณสุข 

76 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

การขับเคลื่อนโครงการเมือง
สะอาดคนในชาติมีสุข    

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เพื่อเคลื่อนโครงการ
เมื องสะอาดคนใน
ชาติมีสุข    

เคลื่อนโครงการ
เมืองสะอาดคนใน

ชาติมีสุข    

77 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติ งานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกาย เพื่อ
ความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

78 การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อเป็นค่าซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

2,200,000 เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ซื้ อ
รถบรรทุกขยะ แบบ
อัดท้าย 

มีรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้ายและใช้
งานได้อย่างทั่วถึง 



  5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
5.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 - - - - - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
79 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจ้ าง เหมา
บริการต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
- เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจ้ าง เหมา
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

160,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 
 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธี
การ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนาการ
เลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
เลี้ยงรับรองประชุมสภาท้อง 
อบต.ท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

เพื่อจ่ายเกี่ยวกับ
การรั บรองพิ ธี
การ 
 

81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร หรื
นิตยสารวิชาการต่างๆ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 เ พื่ อ จั ด ซื้ อ
หนังสือพิมพ์/วารสาร 
หรืนิตยสารวิชาการ
ต่างๆ 

เพื่อจัดซื้อ
หนังสือพิมพ/์
วารสาร หรื
นิตยสารวิชาการ
ต่างๆ 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
รัฐพิธีต่างๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
รัฐพิธีต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน 
รัฐพิธีต่างๆ 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

โครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา กรณคีรบวาระ  
ยุบสภา   แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

500,000 เพื่อเลือกตั้งนายก / 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา กรณคีรบ
วาระ ยุบสภา   แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

เพื่อเลือกตั้งนายก / 
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา 
กรณีครบวาระ 



ยุบสภา   แทน
ต าแหน่งท่ีว่าง 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการ อบต. สัญจร  
พบประชาชน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

9,500 โครงการ อบต. สัญจร  
พบประชาชน 

โครงการ อบต. 
สัญจร  
พบประชาชน 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

 

โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เพื่อปกป้องสถาบัน
ของชาติ 

เพื่อปกป้อง
สถาบันของชาติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
86 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาด เช่น  
ช้อน  ชาม  แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  
จานรอง  และ อุปกรณ์อื่น ๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

350,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

350,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน   กระดาษ
เขียนโปสเตอร ์และอื่น ๆ ฯลฯ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

วัสดุส านักงานเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่เป็น
วัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวร
ฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการ
จ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 



92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นจัดเก็บข้อมูล,หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน    

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

ตามโครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
93 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่าอุดหนุนองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนตาล 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 30,000 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 8 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 3 เครื่องๆ ละ  
700 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

2,100 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่ปรึกษาเพื่อศกึษา/จ่าย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

70,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา (ส านักปลัด) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 



99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ี
พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ที่ไดร้ับอนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่งพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา 
 (กองคลัง) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
100 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของกองคลัง อบต.ท่าจ าปา    

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

101 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ
ปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างเหมาเข้า
เล่ม  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

103 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการด าเนินการโครงการใน
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดนิและสิ่งปลูก
สร้าง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

104 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเสื่อสภาพและ
วัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
กระดาษ แฟ้ม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

105 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก และอุปกรณ์อื่นๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 



106 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้พักคอย จ านวน 4 ท่ี
นั่ง  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

107 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 60 × ลึก 65 × สูง 100 
เซนติเมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 2,500 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

108 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจัดซื้อเป็นค่าเก้าอี้ส านักงานขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า 58 × ลึก 54 × สูง 86 เซนติเมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 8,500 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
109 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มือจับ
ชนิดบิดมีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ๆ 
ละ 5,500 บาท 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

11,000 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

110 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก 5 ฟุต 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

8,000 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

111 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

5,000 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

112 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงเครือ่งวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณ์ต่างๆ 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

113 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธรณภัย 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

114 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
กรวยจราจร ประแจปิด – เปดิ กระจกแบบโค้ง
พร้อมติดตั้ง ยาเพิ่มน้ าหนักกรวย 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 



 
115 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเวชภณัฑ์/อปุกรปฐมพยาบาล
กู้ชีพ เช่น ยา และน้ ายาเคมภีณัฑ์ ใช้ในการป้องกัน
ระงับอัคคีภัย 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 

116 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อกายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อความ
ปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการของ
อบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
117 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ/เจ้าหน้าที่ใน
การออกบริการงานแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

50,000 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

118 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่ง ๆ ในการ
ให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนไปอบรม
สัมมนา   

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

119 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด  
ขนาด  120  ลิตร  แบบ
กลม  จ านวน  100  ใบ  

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

100,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

120 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

ค่าเดินทางไปราชการในประเทศ  เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู
ฯ  และพนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนญุาตให้
เดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

100,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

121 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของกองการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

10,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 



122 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่
เป็นวัสดเุสื่อมสภาพและวสัดุคงทนถาวร เช่น 
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ไดจ้ากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ ์

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

123 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่นหมึก ตลับผงหมกึส าหรับ
เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์เพิ่มเติม 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

124 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 2 บาน 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

11,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

 
-29- 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
125 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตัง้โต๊ะ   
จ านวน  1  ชุด  

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

22,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

126 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

6,300 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

127 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 
2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

5,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

128 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่
เป็นวัสดเุสื่อมสภาพและวสัดุคงทนถาวร 
เช่นเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ ได้จาก
การจ้างซื้อหรือการจ้างพิมพ์ 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

40,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

129 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า และ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

60,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

130 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
กระดาษ หมึก ตลับผงหมึกส าหรบั
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ ์และ
อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

131 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์ 
 ทราย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ   
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างและ
ซ่อมแซม   

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

132 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  จ านวน  1 ชุด  
 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

22,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 



133 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท  

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

7,500 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

134 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนญุาตให้เดินทาง
ไปราชการ และเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างไป
อบรมสมัมนา  
 (กองช่าง)  

เงินรายไดแ้ละ
เงินอุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
135 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนยีม
การทดสอบคณุภาพน้ าประปาและอื่นๆ 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

136 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้
จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

137 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล ,  หมึกและค่า
จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงาน  อุปกรณเ์พิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็นต้น   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

138 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000   เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

139 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง,ค่าพาหะนะ,ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

140 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

16,000 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

141 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

6,300 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 



142 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  บาน   
จ านวน 1 ตู ้  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

143 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่องๆละ 
2,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

7,500 
 

เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
144 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

สนับสุนนเบี้ยยังชีพ/ผู้ป่วยเอดส์เพือ่จ่ายเป็นค่า
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3 คนๆ ละ 12 
เดือนๆ ละ 500  บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

18,000 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

145 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,485,600 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

146 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

3,398,400 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

147 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

244,000 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

148 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน  เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

9,800 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

149 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบตัภิัยและ
สาธารณะภัยต่างๆ และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น ภัยต่างๆตามธรรมชาติ ภัย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นโยมไิดต้ั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด ใน
เขตพื้นท่ีต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

630,990 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 



150 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

210,000 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

151 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วัตถุประสงค ์ ผลผลติ 

6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 
152 ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการท้องถิน่ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

233,880 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 

153 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

143,160 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภา
พ ใ น ก า ร
ท างาน 

ตาม
โครงการ
ของอบต. 
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 แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 
 

 

 

 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562    จ านวน 153 โครงการ จ านวนเงิน  35,519,510 
บาท ( สามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาท)  สามารถจ าแนกได้ตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่     

13 
45 
15 

864,000 
5,668,000 
7,902,480 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

ชดุขอ้มลู 3

ชดุขอ้มลู 2

ชดุขอ้มลู 1



3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 .  กา รจั ดการทรั พยากรธ ร รมช า ติ  
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
6. ด้านการเมืองและการบริหาร  

 
5 
 
- 

65 

 
2,280,000 

 
- 

3,406,200 
 

รวม 153 35,519,510 
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 

 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีท่ีผ่านมา 

แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
โดยจะท าการประเมินและรายงานและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ        
ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม        

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม่มีการ

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

  

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

  



10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพท้องถิ่น 

  

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

                            
 

-35- 
 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน ในเดือน  ตุลาคม  2562 - กันยายน 2563 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(   √  )  ครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2563 

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564  ปีที่ 5 พ.ศ.2565 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ  
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

86 5,243,000 89 5,293,000 88 4,863,000 88 4,863,000 66 885,000 

2. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่     

247 42,305,000 239 32,400,000 239 32,400,000 118 16,640,000 141 27,207,200 

3. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

59 4,010,000 57 39,910,000 57 930,000 57 3,860,000 65 12,765,000 

4.การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

26 2,700,000 29 3,300,000 25 2,460,000 25 2,460,000 25 1, 220,000 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

26 1,990,000 26 1,990,000 27 2,530,000 26 2,010,000 21 1,280,000 

/แบบท่ี 2 ... 



6. ด้านการเมืองและ
การบริหาร 

21 62,848,000 20 6,520,000 20 6,520,00 20 6,500,000 34 6,203,000 

รวม 465 62,848,000 460 53,413,000 348 35,373,000 334 36,333,000 352 50,836,200 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  2562 – กันยาน 2563 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2562)  
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพฒันา
ท้องถิ่น 

 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน งบ 
ประมาณ 

จํานว
น 

งบ 
ประมาณ 

จํานว
น 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

16,854,000 71 865,000 13 688,709 9 688,709 

2. การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่     

78,462,000 275 5,668,000 45 5,556,955 45 5,550,955 

3. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

12,765,000 65 7,902,480 15 7,052,789 14 7,052,789 

4. การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรม 

ชาติ สิ่งแวดล้อม
และกา
ท่องเท่ียว 

2,790,000 25 2,280,000 5 2,000,000 2 2,000,000 

5. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ   

1,770,000 21 - - - - - 

6. ด้านการเมือง
และการบริหาร 

6,203,000 34 3,406,200 65 17,689,374.03 60 15,705,344.03 

รวมทั้งส้ิน 118,844,000 491 35,519,510 153 30,997,797.03 130 30,997,797.03 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง (ตุลาคม-
มีนาคม ) 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
2. รายงานวันที่   9    เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2563 
1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 
รวมโครงการ 
ที่ดําเนินการ 
ปี 2563 

จํานวนโครงการ          
ที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน
ข้อบัญญัติ 

จํานวนเงิน     
ที่อยู่ในข้อบัญญัติ  

 

จํานวนโครงการ     
 ที่ได้ปฏิบัติ  

 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

13 865,000 9 688,709 

2. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 45 5,668,000 45 5,550,955 

3. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

15 7,902,480 14 7,052,789 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

5 2,280,000 2 2,000,000 

5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 
6. ด้านการเมืองและการบริหาร 65 3,406,200 60 15,705,344.03 

รวมทั้งสิ้น 153 35,519,510 130 30,997,797.03 
ส่วนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
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 าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภาพรวม    

                                                                                                                /แบบสอบถาม... 
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แบบสอบถาม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา  อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กร 
ปกครองท้องถิ่นในภาพรวม 

คําชี้แจง : 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)................................................................ 
 
 

ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ   โปรดทําเครื่องหมายกากบาท (X) ตามช่องที่ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของ
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    
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  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ที่มีการก่อหนี้
ผูกพัน ลงนามในสัญญา ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันที่เริ่มตน้
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
 1.1  แผนงานสาธารณสุข 

1. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

วัสดุการวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบทก าจดั
ยุงลาย 
-เพื่อเป็นการจัดซื้อ
เครื่องพ่นหมอกควัน 
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์สารเคมีในการ
ฝังกลบและก าจัดเชื้อรา 
หนอนแมลงวัน   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

90,000 87,000 135/63 /63 1 

2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสตัว์ ข้ึน
ทะเบียนสตัว์  และซื้อ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามโครงการ
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 
+5,000 

33,925 235/63 /63 1 

3.  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  
อสม./อปศ จ านวน 16 
หมู่บ้าน ๆ 
 ละ 20,000 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

320,000 320,000 660/63 21/07/63 1 



4.  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการพ้นหมอกควัน
เพื่อป้องกันยุงลายใน
การแพร่เช้ือโรค
ไข้เลือดออก 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

24,000 24,000 122/63 /63 1 

5.  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้
ดังเดิม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 - - - - 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และสังคม 

โครงการเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 49,050 
(โอนลด) 
30,000 

812/63 8/09/63 1 

7.  โครงการอบรมส่งเสรมิ
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 112/63 08/07/63 1 

1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และสังคม 

จัดการแข่งขันกีฬาดอก
จ าปาเกมส์ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

130,000 120,000 278/63 20/02/63 1 

 
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
9.. การพัฒนา

คุณภาพชีวิต
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 

   (โอนลด) 

- - - 

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

10 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้
ป ร ะชาชน เ กี่ ย วกั บสา
ธารณภัย 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 30,000 
(โอนลด) 

- - - 

11 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 
(โอนลด) 

- - - 

1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 



12 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

โครงการเวทีประชาคม
ห มู่ บ้ า น ( สู่ ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 63/63 11/04/63 1 

13 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ นค่ า น้ า มั น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ 
ส าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 14,734 323/63 07/06/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ
ดําเนนิงาน 

14 การพัฒนา
ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

ค่าชดเชยค่างานก่อสรา้ง
ตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า k)  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

300,000 298,000 -/63 29/05/63 60 

15  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา  หมู่
ที่ 1 สายทางเข้าวัดจอมแจ้ง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ยาว 120.๐๐ เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

280,000 274,000 -/63 29/09/63 60 

16  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา  
 หมู่ที่ 2 สายถนนทางหลวง 
212 จากท่าทรายเจรญิศรี 
– ริมแม่โขงบ้านท่าจ าปา 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร 
ยาว 145.๐๐ เมตร  ลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

317,000 311,000 -/63 15/05/63 60 

17  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านค าเตย  หมู่ที่ 
7สายบ้านค าเตย – ทุ่งกระ
แต้ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร  ยาว 130.๐๐ เมตร  
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

อุดหนุน 280,000 280,000 -/63 13/07/63 60 

18  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านท่าแต้  หมู่ท่ี 
11  สายท่าแต้-นาตาสังข ์

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

220,000 206,000 -/63 29/04/63 60 



ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร 
ยาว 100.๐๐  เมตร  ลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

19  โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้านนาดอกไม ้
หมู่ที่ 12 สายป่าช้า ไป ป่า
ดงกระแสน ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร ยาว 145.๐๐ 
เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

317,000 311,000 -/63 25/05/63 60 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
20  โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ภายในหมู่บ้านดอน
แดง หมู่ที่ 15  จากบ้าน
ดอนแดง หมู่ที่ 15 ถึงนา
นายวิทยาหลวงแก้ว 
ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร  
ยาว 150.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

325,000 318,000 -/63 18/05/63 60 

21  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร
บ้านค าเตย  หมู่ที่ 7 สาย
โนนสาวอ้าขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 
200.๐๐  เมตร ปริมาณ
ดินถม 465.00 ลบ.ม.  
ปริมาณลูกรัง 124.50 
ลบ.ม. 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

80,000 78,400 -/63 15/07/63 45 

22  โ ค ร งก า รก่ อส ร้ า ง ร า ง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้านค าพอก หมู่ที่  3 
ซอยประชาพัฒนา ขนาด
กว้างภายใน  0.40  เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร   
ยาว 60.๐๐  เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

170,000 166,000 -/63 19/09/63 60 



23  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.ภายใน
หมู่บ้านค าพอก หมู่ที่ 3 
จากบ้านนายโฮม ดอยมา 
ถึง หน้าศาลาประชาคม
หมู่บ้านค าพอก ขนาด
กว้างภายใน  0.40 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร  
ยาว 49.๐๐ เมตร   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

142,000 140,000 -/63 29/09/263 60 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
24  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. รูปตัววีบ้านค าพอก   
หมู่ที่ 3 ริมทางสายบ้านค า
พอก – บ้านดอนแดง ขนาด
ปากบนกว้าง 1.90 เมตร ก้น
รางกว้าง  ๐.๔๐ เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว ๒๓0.๐๐ 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

250,000 245,000 -/63 12/05/63 60 

25  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านค าพอก  
หมู่ที่  4 สายหนองแสง เริ่ม
จากบ้านนางเดือนใส  สุวรรณ
มาโจ –บ้านนายจริพงษ์  บุตร
แก้ว ขนาดกว้างภายใน  0.40 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  
ยาว 70.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

246,000 240,000 72/63 29/09/63 60 

26  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่ 5 สายซอยตัน (ช่วง
ที่  1 )   ขนาดกว้ า งภายใน  
0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร ยาว 50.๐๐ เมตร  และ 
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้างภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร  ยาว 20.๐๐ เมตร  
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 1 
บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

195,000 190,000 -/63 13/08/63 60 



27  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่  5(หน้าบ้านนาง
บุญงค์  บุตรโสม)  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 
0.50  เมตร  ยาว 39.๐๐  
เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล.   
จ านวน 1 บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

118,000 116,000 -/63 13/09/63 60 

28  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูบ่้านท่าดอก
แก้ว หมู่ที่ 6 สายหน้าวดัท่า
ดอกแก้วเหนือ ถึง บ้านนาง
ฤทัย  กิติศรีวรพันธ์  ขนาด
กว้างภายใน  0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 140.
๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

322,000 316,000 -/63 28/09/63 60 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
29  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บา้นดอนแดง  
หมู่ที่ 8 สายจากบ้าน 
อบต.คต-บ้านนายไขแสง 
มะระ  ขนาดกว้างภายใน  
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 
เมตร ยาว 70.๐๐  เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.  จ านวน 2 
บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

207,000 203,000 -/63 13/05/63 60 

30  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ 
หมู่ที่  9ขนาดกว้างภายใน  
0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  
เมตร ยาว 80.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

185,000 180,000 142/63 29/09/63 60 

31  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 บริเวณหน้าบ้านนาง
ค าพลอย อ.ท.สี  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร  
ยาว 20.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

56,000 54,900 -/63 29/09/63 60 

32  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่  10 จากบ้านนายวัน 
สอนสา ถึง บ้านนายตัน โยบุต
ดา  ขนาดกว้างภายใน  0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
ยาว 80.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

197,000 193,000 -/63 29/09/63 60 



33  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10 จากบ้านนางสี ศรี
หะมงคล ถึงบ้านนางชาลี  สม
ปัญญา ขนาดกว้างภายใน  
0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50  
เมตร ยาว 28.๐๐  เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

76,000 74,000 -/63 29/09/63- 60 

34  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นปุ่งแก   
หมู่ที ่13 จากบ้านนายวิชัย 
มหาศาล –บ้านนายนัฐพงษ์  
ศรีหะมงคล  ขนาดกว้าง
ภายใน  0.40 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.50  เมตร ยาว 70.๐๐  
เมตร  พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 2 บ่อ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

207,000 203,000 -/63 14/07/63 60 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
35  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล.ภายในหมู่บา้นห้วยพระ   
หมู่ที่ 14 จากศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ถึงบ้านนางจ านงค์  ขนาด
กว้างภายใน  0.40 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.50  เมตร ยาว 110.
๐๐  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน 2 บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

305,000 300,000 -/63 30/09/63 60 

36  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.ภายในหมู่บา้นค าเตย   
หมู่ที่ 16 สายหน้าวดัแจ้ง
สว่าง  จากบ้านนายลา วังอุ
ปัดชา ถึงบ้านนายตา โยธาตรี  
ขนาดกว้างภายใน  0.40 
เมตร  ลึกเฉลีย่ 0.50  เมตร 
ยาว  95.00  เมตร  พร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวน 2 บ่อ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

268,000 262,700 -/63 14/07/63 60 

37  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 1 
จากสวนยางนายหมู ถึงสวน
ยาง นายเริง บุโพธิ์ ความยาว
ประมาณ 650 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



38  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่
ที่ 3จากบ้านนายชาตรี ถึง
บ้านนายเสนอ โค่ยอินทร์ 
ความยาวประมาณ 160 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

39  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่
ที่ 4 จากบ้านนายสมบัติ ถึง 
บ้านนางพิมพา จันทะพรม 
ความยาวประมาณ 45 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

40  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้านค าพอก หมู่
ที่ 4สายหนองดาน  ความยาว
ประมาณ 672  เมตร 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
41  โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านท่าดอกแก้ ที่5 
 ด.ต.ครรชิด ฤกษ์ใหญ่ ถึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าดอก
แก้ว ความยาวประมาณ 200 
เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

42  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภาย 
ในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที ่5 
ซอยหน้าบ้าน ผอ.วิจิตร ไชย
ประการ  ความยาวประมาณ 
400 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

43  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า 
ภายในหมู่บ้านท่าดอกแก้ว 
หมู่ที่ 6 จากนานายก ่า คง
เหลา ถึง นานายเอกชัย กระ
วงศ์
 
ความยา  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



ความยาวประมาณ 800 
เมตร 

44  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านท่าดอก
แก้วหมู่ที่ 6 สายหนองเต่า  
ความยาวประมาณ 250เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

45  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านค าเตย 
หมู่ที่ 7สายบ้านค าเตย ไป
บ้านดง ความยาวประมาณ 
250 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

46  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านค าเตย 
หมู่ที่ 7 สายบ้านค าเตย - โพน
หาด  ความยาวประมาณ 
790 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

47  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านดอนแดง 
หมู่ที่ 8จากบ้านนายไขแสง ถึง 
บ้านนายค าดี มาดี ความยาว
ประมาณ 80 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
48  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง 

ต ่าภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่
ที่ 8จากบ้านนายวิน ชัยวงษา 
ถึง บ้านนายไม นามใต้ ความ
ยาว ประมาณ 130 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

49  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านห้วยพระ 
หมู่ที่ 9 สายบ้านห้วยพระ ถึง 
สะพานห้วยทวย ความยาว
ประมาณ 700 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

50  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10สายบ้านดอนติ้ว ถึง 
ดอนดู่ ความยาวประมาณ 
1,000 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

51  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10จากข้างโรงเรียนบ้าน
ดอนติ้ว ถึงสวนยางนาย ธี
ระวัฒน์  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



ศรีหะมงคลความยาวประมาณ 
480 เมตร 

52  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้าน บ้านท่า
แต้ 
หมู่ที่ 11 สายบ้านท่าแต้ ถึง
ริมแม่น ้าสงครามความยาว
ประมาณ 600 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

53  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านนา
ดอกไม้ หมู่ที่ 12 ซอยข้าง รร.
นาดอกไม้ ถึงสามแยกนายหนู
เพียง สานาผา ความยาว
ประมาณ 150 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

54  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่ 10สายข้างดอนติ้ว ถึง 
ข้างโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา 
ความยาวประม 550 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

55  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านปุ่งแก 
หมู่ที ่๑๓สายบ้านปุ่งแก-ห้วย
หวายหลมึ ความยาวประมาณ 
900 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
56  โครงการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต ่าภายในหมู่บ้านดอนแดง 
หมู่ที ่15  จากหน้าบ้าน 
นายอวยพร นามหา-บ้านนาย
เกษมศักดิ์ หลวงแก้ว ความ
ยาวประมาณ 200 เมตร  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

57  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในหมู่บ้านดอนแดง  
หมู่ที่ 15 ต่อจากจุดซอยนาย
เกษมศักดิ์ หลวงแก้ว ถึงบ้าน
นายวทิยา หลวงแก้ว ความ
ยาวประมาณ 550 เมตร  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

58  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านค าเตย 
หมู่ที่ 16จากบ้านนายปุ่น นัน
ทะ ถึง สวนยาง นายเรียน 
โยธาตรคีวามยาวประมาณ  
120 เมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    600,000 590,955 -/63 /63 1 



3.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1แผนงานการศึกษาศาสนา 
59 ยุทธศารสตร์

การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

48,000 43,430 702/63 4/08/63 1 

60  เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า เครื่ อ งแบบ
นักเรียน 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

34,000 30,300 695/63 4/08/63 1 

61  เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

23,000 20,200 711/63 4/08/63 1 

62  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ 
การเรียน 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

23,000 20,200 763/63 4/08/63 1 

63  เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก  ใน เขตพื้ นที่ รั บผิ ดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

100,000 99,675 332/63 08/08/63 30 

64  
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

336,600 336,600 701/63 04/08/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา/

เลขที่สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
3.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1แผนงานการศึกษาศาสนา 

65  

เพื่ อจ่ ายส าหรับสนับสนุ น
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ด้ รั บ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 

เงินรายได้และ
เงินอุดหนุน 

970,200 917,880 699/63 23/07/63 1 

3.การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1แผนงานการศึกษาศาสนา 
66  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กใน
สั งกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา ,เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาที่ 1-6 
โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

2,227,680 1,876,784 653/63 14/07/63 1 

67  เพื่ อจ่ ายอุดหนุน โครงการ
อาหารกลางวัน เด็กอนุบาล 
และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6  โ ร ง เ รี ย น  ใ น เ ข ต พื้ นที่

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

3,550,000 3,255,420 665/63 23/07/63 1 



องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

68  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
มหกรรมการเสรมิสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 50,000 237/63 29/01/63 1 

69  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการคา่ย
คุณธรรมจริยธรรม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 19,300 -/63 /63 1 

 
2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
70 ยุทธศารสตร์

การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
ท่าอุเทน   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 60,000 806/63 08/09/63 1 

71  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
ท่าจ าปา   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

300,000 293,000 -/63 /63 1 

72  โครงการประเพณีแข่ ง เรื อ
ต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

130,000 - - - - 

73  โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เดือน 4 พระธาตุท่าอุเทน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 30,000 302/63 31/04/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

74  โครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูก
ป่าเฉลิมพระเกยีรต ิ เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรต ิ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
75  โครงการส ารวจ/ตรวจสอบ

แนวเขตพื้นท่ีสาธารณะใน
เขตต าบลท่าจ าปา    

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 20,000 -/63 /63 1 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
4.2  แผนงานสารธารณสุข 
76  การขับเคลื่อนโครงการเมือง

สะอาดคนในชาติมีสุข    
เงิน

รายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

77  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่ง
กาย เพื่อความปลอดภัยของ

เงิน
รายได้

20,000  
- 

 
- 

 
- 

 
- 



ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

และเงิน
อุดหนุน 

78  เพื่อเป็นค่าซื้อรถบรรทุกขยะ 
แบบอัดท้าย 

 2,200,000 1,980,00 อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

- - 

6.ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร 
1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
79 บริหารงานท่ัวไป 

 (ส านักปลัด) 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม 

เงิน
รายได้
และเงิน
อุดหนุน 

160,000 123,000 879/63 25/09/63 1 

80  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธี
การ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนาการ
เลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆ 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเลี้ยง
รับรองประชุมสภาท้อง อบต.ท่า
จ าปา 

เงิน
รายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 32,250 239/63 07/08/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
81  จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร หรื

นิตยสารวิชาการต่างๆ  
เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 - - - - 

82  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
รัฐพิธีต่างๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 11,150 280/63 20/02/63 1 

83  โครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา กรณคีรบวาระ  
ยุบสภา   แทนต าแหน่งที่ว่าง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

500,000 500,000 
(โอนลด) 

- - - 

84  โครงการ อบต. สัญจร  
พบประชาชน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

9,500 - - - - 

85  โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 50,000 
(โอนลด) 

- - - 

86  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 44,530 280/63 20/02/63 1 



87  วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ท า
ความสะอาด เช่น  ช้อน  ชาม  
แปรง  ไม้กวาด  แก้วน้ า  จาน
รอง  และ อุปกรณ์อื่น ๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 26,000 762/63 19/08/63 1 

88  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

350,000 228,190 -/63 /63 3 

89  วัสดุเชื้อเพลิงและ
น้ ามันหล่อลื่น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

350,000 225,096 281/63 20/02/63 1 

90  ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน   
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์และ
อื่น ๆ ฯลฯ   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 - - - - 

91  วัสดุส านักงานเพื่อจัดซื้อ
สิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวร
ฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อ
หรือการจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็น
ต้น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 55,888 297/63 26/02/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
92  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจดัเก็บ
ข้อมูล,หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 19,600 -/63 /63 1 

93  เพื่อจ่าอุดหนุนองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโนนตาล ตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 

30,000 -/63 /63 1 

94  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 8 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 18,400 -/63 /63 1 

95  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 3 เครื่องๆ ละ  
700 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

2,100 2,100 -/63 /63 1 



96  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา/จ่าย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

70,000 14,000 -/63 /63 1 

97  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 
+ 50,000 

105,75
2.91 

754/63 18/08/63 1 

98  จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ
ในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไป
ราชการ  และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

200,000 95,658 624/63 13/07/63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
99 บริหารคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป

ราชการในประเทศ  เช่น  ค่า
เบี้ยเลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง ที่ไดร้ับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการ
ส่งพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างไปอบรมสมัมนา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 
+54,000 

90,228 652/63 13/07/

63 

1 

100  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกองคลัง อบต.
ท่าจ าปา    

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 -/63 - 1 



101  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรบัปรุงแผน
ที่และทะเบยีนทรัพย์สิน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 
(โอนเพิ่ม) 

298,000 301/63 02/03/

63 

1 

102  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม,
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้าง
เหมาเข้าเล่ม  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 3,095 -/63 - 1 

103  เพื่อจ่ายเป็นค่าในการ
ด าเนินการโครงการในความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 30,000 
(โอนลด) 

-/63 - 1 

104  วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุเสื่อสภาพและวสัดุคงทน
ถาวร เช่น เครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ กระดาษ แฟ้ม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 18,760 -/63 /63 1 

105  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
หมึก และอุปกรณ์อื่นๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 37,940 -/63 /63 1 

106  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้พัก
คอย จ านวน 4 ท่ีนั่ง  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 5,500 -/63 /63 1 

107  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ส านักงาน ขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 60 × ลึก 65 × สูง 
100 เซนติเมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 2,500 

2,500 -/63 /63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
108  เพื่อจัดซื้อเป็นค่าเก้าอี้ส านักงาน

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 × ลึก 
54 × สูง 86 เซนติเมตร 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

8,500 
7,500 -/63 /63 1 

109  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 
2 บาน มือจับชนิดบิดมีแผ่นช้ันปรบั
ระดับ 3 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 11,000 

10,000 -/63 /63 1 

110  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงานเหล็ก 
5 ฟุต 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

8,000 
7,000 -/63 /63 1 

111  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 
4,600 -/63 /63 1 



112  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงเครือ่ง
วิทยุสื่อสารและอุปกรณต์่างๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 12,400 127/63 04/12/63 1 

113  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธรณภัย 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 
(โอนลด) 

- - - 

114  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น กรวยจราจร ประแจปดิ 
– เปิด กระจกแบบโค้งพร้อมตดิตัง้ 
ยาเพิ่มน้ าหนักกรวย 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 - - - - 

115  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเวชภณัฑ์/อปุ
กรปฐมพยาบาลกู้ชีพ เช่น ยา และ
น้ ายาเคมภีัณฑ์ ใช้ในการป้องกัน
ระงับอัคคีภัย 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 - - - - 

116  เพื่อกายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏบิัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 50,000 
(โอนลด) 

- - - 

117  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ/
เจ้าหน้าท่ีในการออกบริการงาน
แพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีต าบลท่า
จ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 50,000 

 
 
- 

 
 
- 

 

- 

 
 
- 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบญัญตั ิ
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 
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สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
118  เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไป

ราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้าง  และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ  และเพื่อ
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการให้
พนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
จ้างและอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนไปอบรมสัมมนา   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 20,000 726/63 6/08/63 1 



119  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อถังขยะ
แบบมีฝาปดิ  
ขนาด  120  ลิตร  แบบ
กลม  จ านวน  100  ใบ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 99,820 761/63 19/08/63 1 

120 กองการศึกษา 
 

ค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น ค่าเบี้ยเลีย้ง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานครูฯ  และ
พนักงานจ้าง   ที่ได้รับอนญุาต
ให้เดินทางไปราชการ เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

100,000 39,170 338/63 18/03/63 1 

121  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินของกองการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 - - - - 

122  วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวร 
เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 
สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการ
จ้างพิมพ์ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 25,000 122/63 /63 1 

123  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นค่า
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่นหมึก 
ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ 
แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์เพิ่มเติม 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

22,000 15,900 114/63 /63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
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ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
124  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 

2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 
บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

11,000 10,000 -/63 /63 1 

125  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ  จ านวน  1  ชุด  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

22,000 15,900 -/63 /63 1 

126  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) จ านวน 
1 เครื่อง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

6,300 5,700 309/63 05/03/63 1 

127  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 
บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,000 4,600 311/63 05/03/63 1 



128 บริหารงาน
ท่ัวไป 
(กองช่าง) 

วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อ
สิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและ
วัสดุคงทนถาวร เช่นเครื่องเขียน 
สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์ ได้จากการจ้าง
ซื้อหรือการจ้างพิมพ ์

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

40,000 39,900 310/63 05/01/63 1 

129   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้า
อื่นๆ 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

60,000 59,560 -/63 /63 1 

130  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น กระดาษ หมึก ตลับผงหมึก
ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์เพิ่มเติม 
เป็นต้น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 23,060 -/63 /63 1 

131  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์ 
 ทราย  ค้อน  เลื่อย ฯลฯ   
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างและซ่อมแซม   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 4,198 
(โอนลด) 

-/63 /63 1 

132  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก  จ านวน  1 ชุด  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

22,000 21,900 -/63 /63 1 

133   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
ส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 
2,500 บาท  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

7,500 6,900 -/63 /63 1 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมา

ณ 

งบตาม
ข้อบญัญตั ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/
เลขที่
สัญญา 

วันเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนนิงาน 
134  เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ

ในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง   ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ และ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการส่ง
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้างไปอบรมสัมมนา  
 จ านวน  40,000   บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 40,776 691/63 4/08/63 1 



135  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพือ่
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการทดสอบ
คุณภาพน้ าประปาและอื่นๆ 
 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

20,000 - - - - 

136 สังคม
สงเคราะห์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสิ่งของที่เป็น
วัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุคงทน
ถาวรฯ  เช่น  เครื่องเขียน  แบบ1
พิมพ์  สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ ์ฯลฯ  เป็นต้น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 28,295 224/63 03/09/63 1 

137  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์เช่น  แผ่น
จัดเก็บข้อมลู ,  หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน  อุปกรณ์
เพิ่มเตมิ ฯลฯ  เป็นต้น   

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

30,000 21,750 317/63 05/03/63 1 

138  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยส์ิน
ของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,000 - - - - 

139  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่า
พาหะนะ,ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

50,000 22,888 266/63 -/63 1 

140  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

16,000 15,900 -/63 /63 1 

141  เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

6,300 5,700 -/63 /63 1 

142  เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสาร  2  บาน   
จ านวน 1 ตู ้  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

5,500 5,000 -/63 /63 1 
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ระยะเวลา
การ
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143  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง

ส ารองไฟ จ านวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

7,500 
 

6,900 -/63 /63 1 

144  สนับสุนนเบี้ยยังชีพ/ผู้ป่วย
เอดส์เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3 คนๆ 
ละ 12 เดือนๆ ละ 500  
บาท 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

18,000 
+5,000 

23,000 742/63 07/08/63 1 

145  สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

10,485,600 9,383,800 740/63 07/08/63 1 



146  สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

3,398,400 2,911,200 241/63 07/08/63 1 

147  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

244,000 222,691 727/63 06/08/63 1 

148  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ทดแทน  

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

9,800 9,898 -/63 /63 1 

149  เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
อุบัติภัยและสาธารณะภยั
ต่างๆ และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น 
ภัยต่างๆตามธรรมชาติ ภัย
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นโยมไิดต้ั้งใจ 
หรือเจตนาใหเ้กิด ในเขตพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

630,990 510,537 627/63 13/07/63 1 

150  เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

210,000 210,000 638/63 13/07/63 1 

151  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

25,000 25,000 751/63 17/08/63 1 

153  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญเพื่อช่วยเหลือ
แก่ข้าราชการท้องถิ่น 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

233,880 233,880 662/63 21/07/63 1 

153  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

เงินรายได้
และเงิน
อุดหนุน 

143,160 89,511.12 673/63 23/07/63 1 

 
รวม ลงนามในสัญญา 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน   153  โครงการ   งบประมาณลดลงจาก   35,519,510
บาท     จํานวน  128 โครงการ   เป็นเงิน  30,968,467.03 บาท    (ลดลง 4,551,042.97 บาท ) 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

การด าเนินการ 

1. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น 
เครื่องพ่นหมอกควัน คอมพิวเตอร ์ฯลฯ ให้มสีภาพพร้อมใช้งานได้
ดังเดิม 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

2. 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

3. โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

4. 
โครงการฝึกอบรมทบทวนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 



5. โครงการประเพณีแข่งเรือต าบลทา่จ าปา 130,000 ไม่ได้ ด าเนินการ 

6. โครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ  

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

7. การขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข    20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

8. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

9. จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร หรืนติยสารวิชาการต่างๆ 5,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

10. 
โครงการเลือกตั้งนายก / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลท่าจ าปา กรณคีรบวาระ ยุบสภา   แทนต าแหน่งที่ว่าง 500,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

11. 
โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน 

9,500 ไม่ได้ด าเนินการ 

12. โครงการปกป้องสถาบันของชาต ิ 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

13. 
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เช่น  ผ้า  ส ี พู่กัน   กระดาษเขียน
โปสเตอร ์และอื่น ๆ ฯลฯ   10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

14. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการด าเนินการโครงการในความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 30,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

15. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับสาธรณภัย 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

16. เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยจราจร 
ประแจปิด – เปดิ กระจกแบบโค้งพร้อมติดตั้ง ยาเพิ่มน้ าหนัก
กรวย 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

17. เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเวชภณัฑ์/อปุกรปฐมพยาบาลกู้ชีพ เช่น ยา 
และน้ ายาเคมภีัณฑ์ ใช้ในการป้องกันระงับอัคคีภัย 

20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

 

-60- 
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ลํา 

ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การดําเนินการ 

18. 
เพื่อกายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

19. 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ/
เจ้าหน้าท่ีในการออกบริการงานแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีต าบลท่า
จ าปา 

50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 



20. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของกอง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

21. วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุเสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวร เช่น เครื่องเขยีน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จาก
การซื้อหรือการจ้างพิมพ์ 

30,000 ไม่ได้ ด าเนินการ 

22. 
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนยีมการ
ทดสอบคุณภาพน้ าประปาและอื่นๆ 20,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

23. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  

10,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา  จํานวน  45  โครงการ  
 งบประมาณ  9,682,000.-บาท 
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ช.  ผลการดําเนินงานอ่ืน ๆ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี     
พ.ศ.2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ        
และภาคเอกชนในพ้ืนที่  จนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

ฌ. ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าจําปา 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา              ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และได้สรุปผลการติดตาม    และ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีโครงการที่ด าเนินการ  9  โครงการ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  มีโครงการที่ด าเนินการ  45  โครงการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี โครงการที่ด า เนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14 โครงการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 โครงการ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  -  โครงการ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการที่ด าเนินการ 49  โครงการ 

รวมทั้งสิ้น  128  โครงการ 
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์   จะเสนอ

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปาทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีระยะต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  14   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2563 

 
 
 
 

  (นายวรลภย์  ศรีบุญเรือง) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 

 
เรื่อง 

 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน  

ในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 
อําเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


