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ค ำน ำ 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี    

 

 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและ      
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  จึง
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564)  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตาม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้   
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ส่วนท่ี 1  บทน ำ 
------------------------------------ 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าพ้ี 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลค าพ้ี
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  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  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ได้
ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
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  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
 
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

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 าบลค าพี้ ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ   
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อ เนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอนาแกและจังหวัดนครพนมด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์
รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
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ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลค าพ้ี คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลค าพ้ี  
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ส่วนท่ี 2   
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

----------------------------------- 
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-256๕ 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๑-256๕ 
    1.1.1 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี เป็นแผนยุทธศาสตร์       
ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 25๖๑ - 256๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม อ าเภอและแผนชุมชนต าบล
ค าพ้ี ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

    ๑. การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    5. การพัฒนาด้านสังคม 
    6.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    7. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    8. การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
    9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    1.1.๒  วิสัยทัศน์  

“ต าบลค าพ้ีการศึกษาก้าวไกล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม” 
    1.1.๓  พันธกิจ ประกอบด้วย 

 ๑. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่งระบบบริการสาธารณะระบบสิ่งแวดล้อมและระบบ 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ 
 ๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว 
 ๔. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร 
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
 ๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้า 
 การเกษตร 
 ๖. ป้องกันบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
 ๗. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๘. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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           1.1.4 เป้ำประสงค์ 
    1. ต าบลแห่งการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
    2. ต าบลแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
    3. ต าบลที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    4. ต าบลที่มีความปลอดภัยในชวีิตและประชาชนมสีุขภาพที่ดี 
    5. ประชาชนมีความเป็นพลเมืองอาเซียน 
    6. บุคคากรท้องถิ่นมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารงาน 
    7. ต าบลตน้แบบด้านการอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรน้ า 
              1.1.5 ตัวชี้วัด 
       1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในต าบลได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทางวิชาการ   
          2. ประชาชนและเยาวชนในต าบลมีความภาคภูมิใจในชนเผ่าของชุมชน และด าเนินวิถีชีวิต 
                 ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         3. มีการค้าขาย และร้านค้าหรือภาคธุรกิจ เพ่ิมข้ึนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          4. ไม่มีการก่ออาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และมีสุขภาพที่ดี 
          5. ประชาชนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียน 
          6. ประชาชนพึงพอในการให้บริการ ได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป 
          7. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาค   
                        ตะวันออกเฉียงเหนือได้  
 

               1.1.6 ค่ำเป้ำหมำย 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในต าบลได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทางวิชา    
                        เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ในระยะเวลา 5 ปี 
          2. ประชาชนและเยาวชนในต าบลมีความภาคภูมมิใจในชนเผ่าของชุมชน และด าเนินวิถีชีวิต              
                        ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ใน  
                        ระยะเวลา 5 ปี 
          3. มีการค้าขาย และร้านค้าหรือภาคธุรกิจ มีนักท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนรองรับประชาคมเศรษฐกิจ  
                        อาเซียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ในระยะเวลา 5 ปี 
          4. คดีอาชญากรรมไม่เกิดขึ้นหรือลดลงในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และมี      
                        สุขภาพที่ดีร้อยละ 80 
          5. ประชาชนสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเป็นพลเมืองอาเซียน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ   
                        30 
           6. บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรม   
                        หลักสูตรเฉพาะต าแหน่ง ร้อยละ 85 และ อบต. ได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ  
                        ภายในระยะเวลา 5 ป ี
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  ๑.๑.7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 
  กลยุทธ์ 
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
     2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในต าบล 
     3. ก่อสร้างระบบระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  
     4. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ต าบล 
                เพ่ือรองรับการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว รองรับ 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

  2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ  
กลยุทธ์ 

     1. ขุดลอกล าห้วย หนองน้ าสาธารณะต่าง ๆ 
     2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
     3. ขุดบ่อสาธารณะแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
     4. ก่อสร้างฝายชะลอน้ า ฝายน้ าล้น 
     5. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
     6. ก่อสร้างสถานีสูบน้ า 
     7. ก่อสร้าง ขยายระบบประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค 

    เพ่ือรองรับประชาชนในต าบลซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นต้องใช้น้ าเพ่ือ
 การเกษตรในการปลูกพืชผลและท าไร่ท านา   

 

   3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ 

     1. จัดการเรียน การสอนในระดับปฐมวัย 
     2. เตรียมจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 
     3. ส่งเสริมการศึกษาระดับประถม มัธยม 
     4. ส่งเสริมงานศาสนา 
     5. ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     6. ส่งเสริมให้ความรู้เด็กและเยาวชน 
              เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับก่อนอนุบาล,อนุบาล และ
     ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
     ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

  4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

     1. การอนุรักษ์ บ ารุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2. การปลูกต้นไม้ 
     3. การก าจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
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     4. การรักษาความสะอาดภายในต าบล 
     5. การตรวจสอบและดูแลพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
            เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 

   5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
กลยุทธ์ 

     1. การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ 
     2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานที่พักผ่อนหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันในต าบล 
     3. จัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพประชาชน 
     4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งในต าบล 
            เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือ 
                     ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ เพ่ือสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 

   6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมการสร้างอาชีพในต าบล 
     2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต าบล 
     3. ก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
     4. ก่อสร้างสถานที่จ าหน่ายสินค้า 

          เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาชีพและการค้าขายในต าบล ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
           การรับคณะศึกษาดูงานเพื่อดูวิถีชีวิต การก่อสร้างถนนเพ่ือรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจ 
           พิเศษ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
  กลยุทธ์ 
     1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     2. ส่งเสริม สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

          เพ่ือส่งเสริมและดูแลในเรื่องของสุขภาพ และสุขภาวะของคนในต าบลให้มีสุขภาพดีทั้ง 
          กายและใจ 

  8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
  กลยุทธ์ 
     1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในต าบล 
     2. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  กลยุทธ์ 
     1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2. ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ส่วนท่ี 3   

กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------------------------- 

 
แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพี้ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มี 

กำรด ำเนินงำน 
ไม่มี 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  

ส่วนที่ ๒ กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่น  

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น  

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด  

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
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ส่วนท่ี 4   
ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

----------------------------------- 
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4. แบบที่ 2 แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่แล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรยกเลิก 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่มีกำรเพิ่มเติม 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 17 16.35 6 5.77 - - - - - - 23 22.12 
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า - - 2 1.92 1 0.96 - - - - 3 2.88 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

5 4.80 - - 14 13.46 - - - - 19 18.27 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 0.96 - - 4 3.85 - - - - 5 4.81 
5. การพัฒนาด้านสังคม - - - - 13 12.50 - - - - 13 12.50 
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - 2 1.92 - - - - 2 1.92 

๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 10 9.62 - - 3 2.88 - - - - 13 12.50 
8. การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหาร 1 0.96   10 9.62     11 10.58 
9. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1 0.96   14 13.46     15 14.42 

รวม 35 33.65 8 7.69 61 58.65 - - - - 104 100 
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แบบสรุปโครงกำรที่ด ำเนนิกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผ่ำนระบบ e-Plan  

(ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน  2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำพ้ี  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนลด,

โอนเพ่ิม (บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

1 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในพื้นที่ต าบลค าพี้ หมู่
ที่ 1 

ข้อบัญญัติ 
2564 

กองช่าง 205,000 203,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้าน
นางสุวรรณหงส์  ปู่บุตรชา ไปสวนยางนางสาวผ่อน  
ตันมูล) บ้านค าพ้ีน้อย หมู่ที่ 5 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 500,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค าพ้ี 
หมู่ที่ 9 (จากเส้นทางเดิม ถึงหน้าส านักสงฆ์คุม้ค าศรี
สุข) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 484,000 482,000 2,000 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายพรสิน  บุดดี ถึงบ้าน
นายอินธนู  แสนศรี) บ้านค าพ้ี หมูท่ี่ 9 

โอนเพ่ิมและจ่าย
ขาดเงินสะสม ใน

ปีงบประมาณ 
2564 

กองช่าง 400,000 - - 
อยู่ระหว่างด าเนินการ (โอนเพิ่ม 
300,000 บาท และจา่ยขาด
เงินสะสม 100,000 บาท 

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (จุดเริ่มต้นจากบ้านนายจนัทะบูร ไปโรงรีด
ยางบ้านกลาง) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 500,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนลด,

โอนเพ่ิม (บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน 
หมู่ที่ 4 (สายจากถนน คสล.เดมิ รอบป่าช้าบ้านบอน 
หมู่ที่ 4) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 243,000 241,000 2,000 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน 
หมู่ที่ 4 (สายจากถนน คสล.เดมิ ข้างวัดไทรงาม  
บ้านบอน หมู่ที่ 4) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 120,000 119,000 1,000 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนายสมชัย ถึงบ้านนางหมัน) บ้านนาผือ หมู่
ที่ 8 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 375,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

9 
โครงการก่อสร้างราวสะพาน บ้านกลาง หมู่ที่ 6 
(สายไปบา้นหนองบ่อน้อย) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 17,000 17,000 - 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้าน
นาผือ หมู่ที่ 3 (สายไปป่าช้า) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 394,000 392,000 2,000 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายข้างบ้านนางจุฬา
ลักษณ์  วิเศษ บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 ไปนานายค้อม  
เชื้อพล หมู่ที่ 5 บ้านค าพ้ีน้อย) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 90,000 86,400 3,600 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนลด,

โอนเพ่ิม (บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

12 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค าพี้น้อย หมู่ที่ 5 
(สายข้างบ้านนายธนชาติ  แสนสุรวิงค์ ไปดอนปู่ตา 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9) 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 32,000 28,900 3,100 

ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลูอน้ หมู่ที่ 2  (สายบ้านนางจามจรุี 
เชื่อมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 6) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 500,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

14 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านมลูอ้นน้อยหมู่ที่ 7   สายไปป่าช้า 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 500,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

15 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย       
ต้นยางคู่ บ้านค าพ้ี หมู่ที่ 1 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 481,000 479,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

16 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 
สายบ้านนางจามจุรเีชื่อมถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 6 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 483,000 480,000 3,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

17 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน
ยางพาราหน้าส านักสงฆ์ป่าช้าบ้านนาผือ หมู่ที่ 3 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 111,000 110,000 1,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

18 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านค าพ้ีน้อย 
สายบ้านนายส าเนยีง-บ้านนาผือ 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 480,000 477,500 2,500 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนลด,

โอนเพ่ิม (บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

19 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกลางสาย
บ้านนางสมเพชรไปเชื่อมรางระบายน้ าเดิม (วัดทอง
สว่าง) 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 480,000 478,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมลูอ้น
น้อย หมู่ที่ 7 สายปา่ช้า 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 470,000 468,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

21 
โครงการก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน บ้านนาผือ หมู่ที่ 
8 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 495,000 493,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

22 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนางทรัพย์
ถึงบ้านนางบุญเทียม 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 100,000 99,000 1,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

23 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปดิภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบา้นนางบุญ
เทียม-บ้านนางทองเติม 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

กองช่าง 200,000 198,000 2,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 7,760,000 4,851,800 33,200  
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2. ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 

(บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

1 
โครงการขยายท่อเมนประปา บ้านค าพ้ี (คุ้มค าศรสีุข) 
หมู่ที่ 1 

โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 

2564 
กองช่าง 120,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านค าพี้ หมู่ที่ 5 
โอนเพิ่มใน

ปีงบประมาณ 
2564 

กองช่าง 120,000 - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ  240,000 - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลค าพี ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                 หน้า 20 
 

 3.  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
แหล่งเงิน

งบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 

(บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

1 

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
เครื่องแบบ ค่าหนังสือเรือน ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ข้อบัญญัติ 
2564 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

73,450 73,450 0.00 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

2 
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

ข้อบัญญัติ 
2564 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

190,400 190,400 0.00 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

3 
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวัย(ถ่ายโอนจาก กรมพัฒนา
ชุมชน และกรมการศาสนา) 

ข้อบัญญัติ 
2564 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

523,740 523,740 0.00 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

4 
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา 

ข้อบัญญัติ 
2564 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

1,324,000 1,198,000 126,000 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลค าพี ้
ข้อบัญญัติ 
2564 

งานการศึกษา/
ส านักปลดั 

40,000 40,000 0.00 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

         รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 2,151,590 2,025,590 126,000  
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4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

1 โครงการจดักิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ข้อบัญญัติ 2564 ส านักปลดั 10,000 8,500 1,500 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 10,000 8,500 1,500 - 
 
 

5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

 

 
(ไม่มีโครงกำรที่ผ่ำนข้อบัญญัติหรือโอน

งบประมำณเพิ่มเติม) 

- - - -  - 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสังคม - -  - 
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6. ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

 

 
(ไม่มีโครงกำรที่ผ่ำนข้อบัญญัติหรือโอน

งบประมำณเพิ่มเติม) 

- - - - - - 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิและกำรท่องเท่ียว - - - -  

 

7. ยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุข 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

1 

โครงการส ารวจข้อมลูจ านวนสัตวและขึ้นทะเบยีน
สัตวตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ข้อบัญญัติ 2564 ส านักปลดั 10,000 3,210 6,790 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 

เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่
งบประมำณคงเหลือ 

(บำท) 
ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 

(บำท) 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

(บำท) 

2 
อุดหนุนโครงการตามพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-9  

ข้อบัญญัติ 2564 
งานสาธารณสุข/

ส านักปลดั 
180,000 180,000 0.00 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 7 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 190,000 183,210 6,790 - 

8. ยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

1 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ข้อบัญญัติ 2564 ส านักปลดั 26,000 26,000 0.00 
ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 8 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 26,000 26,000 0.00 - 

9. ยุทธศำสตร์ที่ 9 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
เจ้ำของ งบประมำณ งบประมำณที ่

งบประมำณคงเหลือ 
(บำท) 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ที่อนุมัติ/โอนเพ่ิม 
(บำท) 

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
(บำท) 

1 โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม ่ ข้อบัญญัติ 2564 
งานป้องกันฯ/

ส านักปลดั 
20,000 15,699 4,301 

ด าเนินการเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมาณ 2564 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 9 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 20,000 15,699 4,301 - 

รวมทุกยุทธศำสตร์ (1-9) 10,397,590 7,110,799 172,791  
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แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี   
2.  วัน  เดือน  ปี ที่รายงาน     ธันวาคม  2564 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 

ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. (2561 - 2565 ) 

ที่ปฏิบัติได้ใน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาด้านคมนาคม 23 23 
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 3 2 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 19 5 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5 1 
5. การพัฒนาด้านสังคม 13 - 
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 - 
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 10 
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 11 1 
9. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 1 

รวม 104 43 
คิดเป็นร้อยละ  41.35 
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ส่วนท่ี 5 
ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

----------------------------------- 
1. สภำพปัญหำและอุปสรรค 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจ านวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ด าเนินการ
เอง  เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี  ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกิน
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  จะบรรจุไว้เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมทรัพยากรน้ า  กรมทางหลวงชนบท  เป็นต้น 

2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 

   2. สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
     1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้เท่าท่ีควร  ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน มาก  แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย  
ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง  ยังด าเนินการได้น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ด าเนินการเป็นส่วนมาก 

3. มีความจ าเป็นจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องท า 
มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะน ามาพัฒนาท้องถิ่น 
 

   3. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน  ตามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้  มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น 
 2. ควรด าเนินการโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ อบต. 
 3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 


