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ค าน า 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพี ้เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 2562 (การด าเนินงานตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561  ถึง เดือนกันยายน  2562) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 –พ.ศ.2565)  และตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ (e-plan) และแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เปน็
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
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ส่วนท่ี 1  บทน า 
------- 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน  พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถ่ินตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  
หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) และ แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565  โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิก
สภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าพี้ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปญัหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีข้ึนต้ังรับให้มั่นเพื่อรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ให้เกิดประโยชน์
เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพื่อให้
เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อการ 
             /พัฒนา... 
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พัฒนาท้องที่นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถ่ินของพัฒนา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถ่ินตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลค าพี้ หรือ
สังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้คัดเลือก  
จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้คัดเลือก จ านวน 2 คน  
                       /คณะกรรมการ...  
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   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการ
ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถ่ินตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เพื่อด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และข้ันตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันน้ี คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ 
 
 
 

               /2.5 รายงาน... 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ มีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ และคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4. เครื่องมือ... 

นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายก อบต. สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในต าบลค าพี้ ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
กา ร ติ ดต ามแล ะป ร ะ เมิ นผล แผ นพัฒ นาท้ อ ง ถ่ิ น ได้ แ ก่  แบบสอบถาม  (Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถ่ินรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดข้ึนหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
 
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง                
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดข้ึนมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลติหรอื
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ 
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถ่ินแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดน้ันเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
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   3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่เคร่งครัดใน
ข้ันตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี้ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ มี
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลค าพี ้คณะกรร มก า รติ ดต ามแล ะปร ะ เ มิ นผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิง่ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถ่ิน สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถ่ินและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถ่ินมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเช่ือถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  
 
 

            /5.กระตุ้น… 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลค าพี ้
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ส่วนท่ี 2  การติดตามและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     1.1.1 แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 และ แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
2565   ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม อ าเภอนาแก และแผนชุมชนต าบลค าพี ้ 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า    
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว    
        ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบรหิาร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      2) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ต าบลแหง่การศึกษาที่มีความเป็นเลิสทางวิชาการ 
          จุดมุ่งหมายที่ 2 ต าบลแหง่การอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญท้องถ่ินให้ยั่งยืน 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ต าบลทีม่ีการขยายตัวทางเศรษฐกจิ เพื่อรองรบัประชาคมเศรษฐกิจ 
             อาเซียน 
          จุดมุ่งหมายที่ 4 ต าบลทีม่ีความปลอดภัยในชีวิตและประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ต าบลแหง่การศึกษาที่มีความเป็นเลิสทางวิชาการ 
          จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีความเป็นพลเมืองอาเซียน 
          จุดมุ่งหมายที่ 7 ต าบลต้นแบบด้านการอนุรักษ์และบริหารทรพัยากรน้ า 
       5) วิสัยทัศน์  
      “ต าบลค าพ้ีการศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
         ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม” 
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2.2   โครงการท่ีได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 

อบต.ค าพี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบญัญตัิ/
เทศบญัญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านค าพ้ี หมู่ที่๑ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 

กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 
  210,000.00 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บ้านมูลอ้น 
หมู่ที่ 2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  282,000.00 

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านนาผือ หมู่ที่๓ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  262,000.00 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  371,000.00 

5. โครงการก่อรางระบายน้ า คสล.บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ที่ ๕ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  525,000.00 

6. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านค าพ้ี หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  538,000.00 

7. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง หมู่ที่๖ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  197,000.00 

8. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  150,000.00 

9. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมูลอ้นน้อย หมู่ที่ ๗ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  300,000.00 

10. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านนาผือ หมู่ ๘ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  532,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
11. สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนที่ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  959,671.00 

12. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  30,000.00 

13. โครงการปฏิบัติธรรม น าชีวิตสุข ต าบลค าพ้ี ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  5,000.00 

14. โครงการวันเด็ก อบต.ค าพ้ี ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  50,000.00 

15. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  50,000.00 

16. อดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในโครงการอาหารกลางวัน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  780,000.00 

17. อุดหนุนโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์วิทยาในโครงการอาหาร
กลางวัน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  467,000.00 

18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นในโครงการอาหาร
กลางวัน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  223,000.00 

19. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
20. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลค าพ้ี 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, ส านักการช่าง 

  117,428.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
21. โครงการBig cleaning day ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 
  10,000.00 
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22. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน

ปลัด อบต. 
  10,000.00 

23. โรงการส่งเสริการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  10,000.00 

24. โครงการฝึกอบรมเยาวฃชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
25. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วย
วิธีร าไม้พลอง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  10,000.00 

26. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกพัฒนาชุมชน 
น่าบ้านน่ามอง 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  20,000.00 

27. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  30,000.00 

28. โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  40,000.00 

29. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแมอืงและการบริหาร 
30. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอนาแก เพ่ือ
ด าเนินโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลาง
ส าหรับเป้นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาแก 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  26,000.00 

31. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

  12,000.00 

รวม  6,297,099.00 

ข้อมูล ณ 04/02/2563 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.3   โครงการท่ีไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   
 

อบต.ค าพี้ นาแก จ.นครพนม   
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ตามไหล่ทาง 
บ้านค าพี้ หมู่ที่ ๑ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้า
สาธารณะ 

120,000.00 

 2. ขุดลอกล าห้วยบ้านมูลอ้น หมู่ที่๒ ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านักช่าง, 
ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

100,000.00 

 3. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อม
ถมดิน บ้านนาผือ หมู่ที่๓ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานบ าบัดน้ า
เสีย-ระบบการรักษาความ
สะอาดคูคลองระบายน้ า 

200,000.00 

 4. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้งบ้านนอน หมู่ที่๔ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งาน
สวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น 
สวนสุขภาพ 

200,000.00 

 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ค าพี้น้อย หมู่๕ 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

200,000.00 

 6. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
บ้านค าพี้ิ หมู่ที่๙ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถนน-งานสถานที่ไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

300,000.00 

 7. โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต.
ค าพี้หลังใหม่ ชั้นล่าง 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

500,000.00 

 8. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
พร้อมลงดินลูกรังปรับพื้นที่ด้านหน้า
รั้ว 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

100,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

1,650,000.00 

 10. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครู/ผดด. 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ-การส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตร 

20,000.00 

 11. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

30,000.00 

 12. โครงการจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา-
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

20,000.00 

 13. โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนการสอน(ครู/ผู้ดูแลเด็ก) 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ-การส่งเสริม
พัฒนาหลักสูตร 

5,000.00 

 14. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ -งานกีฬาและ
นันทนาการ -การ ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมกีฬา 

40,000.00 

 15. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอนา
แกและกีฬา อบต.สัมพันธ์ จังหวัด
นครพนม 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ -งานกีฬาและ
นันทนาการ-งานมวลชนด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

40,000.00 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
นาผือ หมู่8 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้า
ถ น น -ง า น ส ถ า น ที่ ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ 

300,000.00 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
17. อดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ใน
โครงการอาหารกลางวัน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เ รี ย นแ ละ ปร ะ ถม ศึ ก ษา -
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

776,000.00 

 18. อุดหนุน ชมรม อสม.ต าบลค าพี้ ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
การศึกษา-งานระดับก่อนวัย
เ รี ย นแ ละ ปร ะ ถม ศึ ก ษา -
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

10,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
19. โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล.
บ้านค าพี้(คุ้มค าศรีสุข) หมู่ที่๑ 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

500,000.00 

 20. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
อ่างเก็บห้วยกกคูณ(ต าบลก้านเหลือง)
อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง(ต าบลค าพี้)-
อ่างเก็บน้ าหัวยผักดอก(ต าบลค าพี้) 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

500,000.00 

 21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
กลาง หมู่6 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

1,000,000.00 

 22. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นาผือ หมู่3 

ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

3. ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ -
อุตสาหกรรมและการโยธา -
ง า น ก่ อ ส ร้ า ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 

1,000,000.00 

 23. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ค าพี้(คุ้มค าศรีสุข) หมู่ที่๑ 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

1,000,000.00 

 24. โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาล 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

50,000.00 

 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

197,000.00 

 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมฝาปิดคสล. บ้านมูลอ้น 
หมู่ที่ 2 

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

3. การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและการโยธา-
งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อม
บ ารุงทาง/เครื่องจักร 
 

282,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
27. โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-การจัด
ประชุมสัมมนา 

20,000.00 

 28. โครงการพัฒนาบ้านน่ามอง ชุม
น่าอยู่ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 
 

20,000.00 

 29. โครงการ อบต.สัญจร ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-การจัด
ประชุมสัมมนา 

30,000.00 

 30. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

20,000.00 

 31. โครงการเยี่ยมแม่ดูแลลูก ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
ให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

14,925.00 

 32. โครงการส่งเสริมผู้สู้วัยใส่ใจรัก
สุขภาพ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน 

59,600.00 

 33. โครงการปลูกจิตส านึกให้ราษฎร
มีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ 
เพื่อความม่ันคงของชาติ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

10,000.00 

 34. โครงการ To Be Number One 
สุขภพกาย สุขภาพจิตดีถ้วนหน้า ถ้า
ห่างไกลยาเสพติด 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดยาเสพ
ติด 

50,000.00 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพี้ (อบต.คำพี้) www.kumpee.go.th 08/07/2563 10:35:16



 

35. โครงการจัดกิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(วัน อปพร.) 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัย 

30,000.00 

 36. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การป้องกันอัคคีภัย 

30,000.00 

 37. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกัน
ภัย 

20,000.00 

 38. โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา
เด็กจมน้ า 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

30,000.00 

 39. โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ
ภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 

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

1.บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000.00 

 40. โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การประชาสัมพันธ์
ป้องกันภัย 

50,000.00 

 41. โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย-
การป้องกันอัคคีภัย 

50,000.00 

 42. โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

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

1. บริหารทั่วไป-งานรักษา
ความสงบ-การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผนป้องกัน
ภัย 

50,000.00 

 43. โครงการขอรับการอุดหนุนเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาสภาองค์กรชุมชุน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-การจัด
ประชุมสัมมนา 

52,000.00 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย 
44. อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนา
แก(ศอ.ปส.อ.นาแก)เพื่อด าเนนิน
กิจกรรม 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรม
ให้ความรู้ทางด้านวิขาการ 

50,000.00 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
45. โครงการปลูกต้นไม้ในป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ าสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ าตามแนวพระราชด าริฯ 

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

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า
ไม้-ป่าไม้ชุมชน 

20,000.00 

 46. โครงการจัดกิจกรรมสร้างแนว
กันไฟป่า 

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

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า
ไม้-ป่าไม้ชุมชน 

30,000.00 

 47. โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ 

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

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า
ไม้-ป่าไม้ชุมชน 

20,000.00 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
48. โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกัน
ระบาดในพื้นที่ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดโรค
เอดส์ 
 

50,000.00 

 49. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดโรค
เอดส์ 

20,000.00 

 50. โคงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และคนพิการ 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดโรค
เอดส์ 

20,000.00 

 51. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนใน
โรงเรียน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดโรค
เอดส์ 

20,000.00 

 52. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
งานบริการส่งเสริมอนามัย 

12,920.00 

 53. โครงการขยับกายสบายชีวีด้วย
วีธีเต้นแอโรบิค 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
งานบริการส่งเสริมอนามัย 

30,000.00 

 54. โครงการยิ้มสดไส เด็กไทยฟันดี ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
งานทันตสาธารณสุข 

30,000.00 

 55. โครงการสุขภาพวิถีไทย ส านักปลัด อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, ส านักงาน
ปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
งานบริการส่งเสริมอนามัย 

40,000 

 56. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านยา
เสพติดบ้านบอน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
การป้องกันและบ าบัดยาเสพ
ติด 

30,700.00 
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57. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
บริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 

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

2. บริการชุมชนและสังคม-
สาธารณสุข-งานโรงพยาบาล-
งานบริการส่งเสริมอนามัย 

10,000.00 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแมืองและการบริหาร 
58. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
หรือการท าประชาพิจารณ์ประชามติ
ต่างๆ 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ - การวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณ 

50,000.00 

 59. ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธีราชพิธี
วันส าคัญของชาติและงานศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ - การวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณ 

50,000.00 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ - การวิเคราะห์การใช้
จ่ายงบประมาณ 

1,100.00 

 61. โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

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

1.บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 
 

300,000.00 

 62. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - 
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 

 63. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
สิทธิหน้าที่ของประชาชนตาม
กฎหมาย 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การ
ประชาสัมพันธ์ 

15,000.00 

 64. โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก่ผู้น าและ
ประชาชน 

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

1. บริหารทั่วไป-บริหารงาน
ทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-
กิจการสภา 

15,000.00 

 รวม 10,521,249.00   
ข้อมูล ณ 04/02/2563 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.4 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 
 

อบต.ค าพี้ นาแก จ.นครพนม 

ช่ือโครงการ 

เปอร์เซ็นต ์

ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา วงเงินตามสญัญา เบกิจ่าย 

การ
ด าเนินการ 

การ
ด าเนินการ (บาท) (บาท) 

  (วัน)     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านค า
พ้ี หมู่ที่๑ 100 1 18/2562 60 209,500.00 209,500.00 
2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด 
คสล. บ้านมูลอ้น หมู่ที่ 2 100 1 19/2562 60 281,500.00 281,500.00 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านบอน หมู่ที่ 
๔ 100 1 20/2562 60 367,500.00 367,500.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง หมู่ที่๖ 100 1 16/2562 60 196,500.00 196,500.00 
5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 
๖ 100 1 19/2562 60 149,500.00 149,500.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมูลอ้นน้อย หมู่ที่ ๗ 100 1 15/2562 60 299,000.00 299,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
7. สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที ่ 100 1 00 0 518,728.00 518,728.00 

8. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ 100 1 00 0 29,900.00 29,900.00 

9. โครงการวันเด็ก อบต.ค าพ้ี 100 1 00 0 47,049.00 47,049.00 

10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. 100 1 00 0 38,049.00 38,049.00 
11. อดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในโครงการ
อาหารกลางวัน 100 1 00 0 780,000.00 780,000.00 
12. อุดหนุนโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์วิทยาใน
โครงการอาหารกลางวัน 100 1 00 0 467,000.00 467,000.00 
13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นใน
โครงการอาหารกลางวัน 100 1 00 0 222,000.00 222,000.00 

14. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก 100 1 00 0 40,000.00 40,000.00 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
15. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลค าพ้ี 100 1 11/2562 60 115,000.00 115,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

16. โครงการBig cleaning day 100 1 00 0 6,000.00 6,000.00 

17. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 66 1 00 0 10,000.00 6,600.00 
18. โรงการส่งเสริการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 100 1 00 0 10,000.00 10,000.00 
19. โครงการฝึกอบรมเยาวฃชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด 100 1 00 0 10,000.00 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
20. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ขยับ
กายสบายชีวี ด้วยวิธีร าไม้พลอง 100 1 00 0 10,000.00 10,000.00 
21. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกพัฒนาชุมชน น่าบ้านน่ามอง 100 1 00 0 20,000.00 20,000.00 
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22. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 100 1 00 0 23,530.00 23,530.00 
23. โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 100 1 00 0 38,280.00 38,280.00 
24. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว ์ 100 1 00 0 3,828.00 3,828.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแมอืงและการบริหาร 
 
25. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอนาแก เพ่ือด าเนินโครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางส าหรับ
เป้นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอนา
แก 100 1 00 0 26,000.00 26,000.00 
26. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 100 1 00 0 11,710.00 11,710.00 

รวม 3,930,574.00 3,927,174.00 

ข้อมูล ณ 04/02/2563 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

อบต.ค าพี้ นาแก จ.นครพนม 

ชื่อโครงการ 

เปอร์เซ็นต ์

ชื่อ
คู่สญัญา 

ระยะเวลา 
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจา่ย 

การ
ด าเนินการ 

การ
ด าเนินการ 

(บาท) (บาท) 

  (วัน)     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านค าพ้ี หมู่ที่๑ 100 18/2562 60 209,500.00 209,500.00 
2. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด คสล. บ้านมูล
อ้น หมู่ที่ 2 100 19/2562 60 281,500.00 281,500.00 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านบอน หมู่ที่ ๔ 100 20/2562 60 367,500.00 367,500.00 

4. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง หมู่ที่๖ 100 16/2562 60 196,500.00 196,500.00 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ ๖ 100 19/2562 60 149,500.00 149,500.00 

6. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมูลอ้นน้อย หมู่ที่ ๗ 100 15/2562 60 299,000.00 299,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
7. สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนที่ 100 0 0 518,728.00 518,728.00 

8. โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ 100 0 0 29,900.00 29,900.00 

9. โครงการวันเด็ก อบต.ค าพ้ี 100 0 0 47,049.00 47,049.00 

10. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. 100 0 0 38,049.00 38,049.00 
11. อดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในโครงการอาหาร
กลางวัน 100 0 0 780,000.00 780,000.00 
12. อุดหนุนโรงเรียนนาผือบอนราษฎร์วิทยาในโครงการ
อาหารกลางวัน 100 0 0 467,000.00 467,000.00 
13. อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นในโครงการอาหาร
กลางวัน 100 0 0 222,000.00 222,000.00 

14. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอนาแก 100 0 0 40,000.00 40,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
15. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรต าบลค าพ้ี 100 พ.ย.-62 60 115,000.00 115,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

16. โครงการBig cleaning day 100 0 0 6,000.00 6,000.00 
17. โรงการส่งเสริการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 100 0 0 10,000.00 10,000.00 

18. โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 100 0 0 10,000.00 10,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
19. โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 
ด้วยวิธีร าไม้พลอง 100 0 0 10,000.00 10,000.00 
20. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกพัฒนา
ชุมชน น่าบ้านน่ามอง 100 0 0 20,000.00 20,000.00 
21. โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดล้อม 100 0 0 23,530.00 23,530.00 

22. โครงการรณรงค์ฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100 0 0 38,280.00 38,280.00 
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23. โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ 100 0 0 3,828.00 3,828.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแมอืงและการบริหาร 
24. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอนาแก 
เพ่ือด าเนินโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
สถานที่กลางส าหรับเป้นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาแก 100 0 0 26,000.00 26,000.00 
25. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี 100 0 0 11,710.00 11,710.00 

รวม 3,920,574.00 3,920,574.00 
ข้อมูล ณ 04/02/2563 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 
3.1รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 10,033,428.00 23 7,267,428.00 20 7,300,003.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 18 5,625,000.00 17 5,616,000.00 17 5,616,000.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 21 626,525.00 20 571,525.00 21 621,525.00 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และความสงบเรียบร้อย 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 3 70,000.00 3 70,000.00 3 70,000.00 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 15 338,624.00 15 378,620.00 15 378,620.00 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการแมืองและการ
บริหาร 9 519,100.00 9 519,100.00 10 539,100.00 

รวม 95 17,262,677.00 88 14,472,673.00 87 14,575,248.00 
  

ขอ้มลู ณ 04/02/2563 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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3.4 รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง   
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

เดิม 
จ านวนโครงการ 
ที่เพิ่มและโอนมา  

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก  

รวม  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 0 0 13 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 27 2 0 29 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 17 5 0 22 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 0 0 4 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

18 2 0 20 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

10 0 0 10 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 39 4 0 43 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2 0 0 2 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 26 7 0 33 

รวม 156 20 0 176 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-Plan) 

 
3.5 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  รวม  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 2 15.38 11 84.62 13 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 2 6.90 27 93.10 29 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 2 9.09 20 90.91 22 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 4 100 4 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6 30.00 14 70.00 20 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 10.00 9 90.00 10 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 4.65 41 95.35 43 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0.00 2 100 2 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 9 27.27 24 72.73 33 

รวม 24 13.64 152 86.36 176 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ส่วนท่ี 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
----------------- 

4.1 บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
  1 ในปี 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงาน    จ านวน 60 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 
   
4.2. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
30 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ 

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 17 85 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 60 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ในเขต

จังหวัด       
10 10 100 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน  100 93 93 
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4.3 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
30 พฤศจิกายน 2562 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 6 60 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 5 50 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 80 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกบัโครงการ 5 4 80 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ

ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3 60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลกัวิธีการ
งบประมาณ  

5 3 60 

 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงค์
และผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

5 4 80 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 
รวมคะแนน  100 81 81 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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      ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา................................................................................................................ 
2    โครงการ.......................................................................................................................................... 
         ปัญหา/อุปสรรค............................................................................................................................. 
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