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  ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี       
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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เพ่ือให้นายกฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพ้ี แล้วนั้น  
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) จึงประกาศรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 



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. 
2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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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. 2565 
 

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 
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ท้องถิ่น 
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ผู้บริหาร
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ประชาชนในต าบลค าพี้ ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ปน็
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

เสนอ 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 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
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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
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
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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   
กำรติดตำมและประเมินผล 

----------------------------------- 
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร 
    9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    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 ี
  ๑.๑.7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม 
  กลยุทธ์ 
     1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  
     2. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนภายในต าบล 
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     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 
     4. การรักษาความสะอาดภายในต าบล 
     5. การตรวจสอบและดูแลพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
            เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
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   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 เพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็ง 

   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 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
  กลยุทธ์ 
     1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2. ส่งเสริม อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 อบต.ค าพี้ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
และครั้งท่ี 2 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
 อบต.ค าพี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) รวมถึงเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี ดังนี ้

 
 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
คมนาคม 

0 0.00 10 28,816,000.00 28 51,462,000.00 35 58,837,000.00 48 63,139,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

0 0.00 3 738,000.00 4 1,909,000.00 5 2,023,000.00 6 2,652,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10 3,874,354.00 11 3,879,354.00 23 3,987,854.00 24 4,094,214.00 24 4,304,264.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4 110,000.00 4 110,000.00 4 115,000.00 6 345,000.00 6 350,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

3 60,000.00 4 110,000.00 9 430,000.00 11 918,000.00 16 2,105,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

11 250,000.00 12 260,000.00 12 270,000.00 13 460,000.00 13 470,000.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

13 241,000.00 13 241,000.00 13 241,000.00 13 241,000.00 14 304,100.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

11 490,000.00 13 570,000.00 14 620,000.00 15 720,000.00 15 720,000.00 

รวม 53 5,045,354.00 71 34,744,354.00 108 59,054,854.00 123 67,658,214.00 143 74,064,364.00 
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 1.3 กำรจัดท ำงบประมำณ 
 ผู้บริหาร อบต.ค าพี้ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  51  โครงการ งบประมาณ  6,028,390 บาท /โอนงบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเติม  จ านวน  1  โครงการ งบประมาณ  250,000  บาท /การใช้จ่ายเงินสะสม  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  
600,500 บาท รวม  55  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น  6,878,890  บาท   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคมนาคม 8 1,627,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 1 270,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 12 3,262,790.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 4 135,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 6 1,055,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 12 330,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 4 104,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 85,000.00 

รวม 55 6,878,890  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลค าพี ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                               หน้า 14 
 

1.4  รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณ/โอนเพ่ิมงบประมำณ/กำรใช้จ่ำยเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

  ยุทธศำสตร ์ โครงกำร  
จ ำนวน

งบประมำณ 
หน่วยงำนที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(จุดเร่ิมต้นจากสี่แยก
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 
ถึงบ้านนางประดับ 
โฮมวงค์) บ้านกลาง หมู่ที่ 
6  

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการระบายน้ าจาก
ครัวเรือนและพื้นที่ไม่ให้น้ า
ท่วมขัง  

สร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านกลาง หมูท่ี่ 
6 สายสี่แยกโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้นไป
ศูนย์สาธิตการตลาด ขนาดความกว้าง
รางระบายน้ า 0.30 เมตร รางระบายน้ า
ยาว 230 เมตร ความสูงของรางระบาย
น้ า 0.35 เมตร ความหนาของตัวระบาย
น้ า 0.10 ม. ความหนาของฝาปิด 0.10 
ม. ความลาดเอียงตามสภาพพื้นที่  

2. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (สายไปสถานีสูบ
น้ า) บ้านค าพี้ หมู่ที ่1 (คุ้ม
ค าศรีสุข)  

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บา้นค าพี ้(คุ้มค าศรีสุข) หมู่ที่ 1 
สายไปสถานีสูบน้ า ปริมาณงาน ขนาดผวิ
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว86 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ติดต้ัง
ป้ายโครงการ 1 ปา้ย ก่อสร้างแบบท.1-
01 กรมการปกครอง รายละเอียดตาม
ปริมาณงานปร.4/ปร.5/ปร.6 และแบบ
แปลนที่อบต.ค าพี้ก าหนด  

3. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน (จุดเร่ิมต้นจาก
บ้านนายมนตร ีวงศ์ษา ถึง
ป้อมยามติดนานายมาย 
ล่ าสัน) บ้านนาผือ หมู่ที ่3 

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อการระบายน้ าจาก
ครัวเรือนและพื้นที่ไม่ให้น้ า
ท่วมขัง 

ร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านนาผือ จุดเร่ิมต้นจากบา้นนายมนตรี 
วงศ์ษา ถึงป้อมยามติดนา นายมาย ล่ า
สัน ปริมาณ รางระบายน้ ากว้าง 0.30 
เมตร ยาว 103 เมตร ความสูงของราง
ระบายน้ า 0.40 เมตร หนา 0.10 ม. 
ความหนาของฝาปิด 0.10 ม. และบ่อ
พักคสล.ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จ านวน 1 บอ่พัก ความลาดเอียงตาม
สภาพพื้นที ่ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.4/ปร.5 
และแบบแปลนที่อบต.ค าพีก้ าหนด 
 

4. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายไปหนองดินด า) 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 

26,500.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบอน หมู่ที่ 4 
สายไปหนองดินด า ปริมาณงาน ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 3.5 เมตร ยาว 375 เมตร 
หรือลงลูกรังจ านวนไม่น้อยกว่า 158 
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผวิจราจรให้
เรียบร้อยรายละเอียดตามปริมาณ
งานปร.4/ปร.5/และแบบแปลนทีอ่บต.
ค าพี้ก าหนด จ านวน 1 สาย  
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5. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จุดเร่ิมต้นจาก บา้นนาย
พรสิน บุดดี ถึงบ้านนาย
อินธนู แสนศรี) บา้นค าพี ้
หมู่ที่ 9 

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค า
พี้ หมู่ที่ 9 จุดเร่ิมต้นจาก บา้นนายพรสิน 
บุดดี ถึงบ้านนายอินธน ูแสนศรี ปริมาณ
งาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกวา่ 
436 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
สองข้างทางกว้าตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง
ตามแบบ ท1-01 กรมการปกครอง 
รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 และแบบ
แปลนที่อบต.ค าพี้ก าหนด ติดต้ังป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

6. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า
บ้านนายสมชยั ปูบุ่ตรชา 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

40,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป
มาเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
บ้านนายสมชยั ปูบุ่ตรชา บา้นนาผือ หมู่
ที่ 8 ปริมาณงาน งาน A ปรับปรุงถนน 
คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 25 
ตารางเมตร งาน B ปรับปรุงรางระบาย
น้ าคสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ความกวา้งรางระบายน้ า 0.30 เมตรราง
ระบายน้ ายาว 5.50 เมตร ความสูงของ
รางระบายน้ า 0.40 เมตร ความหนา
ของตัวระบายน้ า 0.10 เมตร ความหนา
ของฝาปิด 0.10 เมตร ความลาดเอียง
ตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามปริมาณ
งาน ปร.4/ปร.5 และแบบแปลนที ่อบต.
ค าพี้ก าหนด 

7. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาม
แยกบา้นนายไสว ปู่บุตร
ชา บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

73,500.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป
มาเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาม
แยกบา้นนายไสว ปู่บุตรชา บา้นนาผือ 
หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน งาน A ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 40.00 ตาราง
เมตร งาน B ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 
1.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
งำน C รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกวา้งรางระบายน้ า 0.30 เมตร 
รางระบายน้ ายาว 7.00 เมตรความสูง
ของรางระบายน า 0.60 เมตร ความ
หนาของตัวรางระบายน้ า 0.10 เมตร 
ความหนาของฝาปิด 0.10 เมตร ความ
ละเอียดตามสภาพพื้นที ่รายละเอียด
ตามปริมาณงาน ปร.4/ปร.5 และแบบ
แปลนที่ อบต.ค าพีก้ าหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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8. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม 

โครงการปรับปรุงก าแพง
กั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านค าพี้น้อย หมู่ที ่5 
ไปบ้านค าพี้ หมู่ที ่9 

487,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป
มาเดินทางได้สะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงก าแพงกั้นดินคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบา้นค าพี้น้อย หมู่ที่ 5 ไปบา้น 
ค าพี้ หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน -งานผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2.00 เมตร ยาว 
102 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน ปร.4/ปร.5 
และแบบแปลนที่ อบต. ค าพี้ก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 

9. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้น (ระบบ
ประปาบาดาล) บา้นมูล
อ้น หมู่ที่ 2 

270,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อให้ปริมาณน้ าเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น (ระบบ
ประปาบาดาล) หมู่ที ่2 บา้นมูลอ้น 
บริเวณระบบประปาเดิม ปริมาณงาน 
ขนาดความจ ุ10 ลบ.ม.ถังไฟเบอร์กลาส 
4 ลูก ขนาดหอถังโครงเหล็กกว้าง 3.60 
x 3.60 เมตร กอ่สร้างตามแบบ สนง.
ทรัพยากรน้ าภาค 10 รายละเอยีดตาม
ปริมาณงานปร.4/ปร.5 และแบบแปลน
และที่ อบต.ค าพีก้ าหนด ติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

10. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจ 
กรรมวันเด็กแห่งชาติและ
เด็กได้แสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

เด็กและเยาวชนในต าบลค าพี ้

11. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อให้ครูสามารถจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 2.เพื่อให้ครูสามารถ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย  

ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง 

12. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

82,490.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
เครื่องแบบ หนังสือ อุปกรณ์
การเรียน กจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

13. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

209,100.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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14. 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวยั 

627,700.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กปฐมวยั 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

15. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา 

1,268,400.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา 

เด็กประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 

16. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
(อาหารเสริม (นม)) 

870,100.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหารเสริม
(นม) เด็กปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

17. 

 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ชุมชน 

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  
2. มีความรู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ  

ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลค าพี ้

18. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการประเพณี
ท้องถิ่นให้สภาวัฒนธรรม
ต าบลค าพี้  

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี 2. สร้างความ
สามัคคีในชุมชน  

ประชาชนทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ต าบล
ค าพี้ 

19. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีไหลเรือไฟและ
งานกาชาดจังหวัด
นครพนม 

60,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีงานไหลเรือไฟให้
คงอยู่สืบไป 2. เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวในจังหวัด
นครพนม  

ประชาชนทุกหมูบ่้านในเขตจังหวัด
นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 

20. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และพนกังาน
จ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพี ้ 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ใหก้ับคณะ
ผู้บรหิาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล ครู
ผู้ดูแลเด็ก และพนกังานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี้ ได้น าหลกั
คุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
บุคลากรของ อบต.ค าพี ้จ านวน 56 คน 
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21. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ
เด็กและเยาวชน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อให้เด็กมีความสุข สนกุ
กับการเคลื่อนไหวในการท า
กิจกรรม - เพื่อให้เด็กกล้า
คิด กล้าแสดงออกเหมาะสม
ตามวัย และมีความ
รับผิดชอบ - เพือ่ให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตใจเอือ้เฟื้อต่อ
ผู้อื่น มีการเสียสละ และรัก
ความสามัคคี  

เด็กและเยาวชนในต าบลค าพี้และต าบล
ใกล้เคียง 

22. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรมวัน
ต้นไม้ประจ าปีของชาต ิ

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

๑.เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิ
สาขบูชา ๒.เพื่อเป็นการ
สนองพระราชด าริของ 

พนักงาน ลูกจ้างของ อบต.ค าพี้ และ
หน่วยงานราชการ ตลอดจนผู้สนใจเข้า
ร่วมโครงการ ประมาณ 500 คน 

23. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพฯและเพื่อตระหนกั
ในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ค าพี้ อปพร.
ตลอดจนประชาชนต าบลค าพี ้

24. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกพัฒนาชุมชนหนา้บ้าน
น่ามอง 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่
กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกเร่ืองการคัดแยกขยะ
และการน าขยะมาใช้
ประโยชน ์

กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในต าบล
ค าพี้ 

25. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้น
ทาง โดยการคัดแยกขยะ
อินทรีย์ และขยะเปยีกออก
จากขยะทัว่ไป และเพือ่ให้
ความรู้เรื่องจัดการขยะ
อินทรีย์และขยะเปียกแก่ผู้ริ
หารองค์การบริหารสว่น
ต าบล ข้าราชการ ลูกจา้ง 
ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และขยายผลการ
ด าเนินงานแก่ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
100 

26. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 20,000.00 

 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้เกิดเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบลค าพี ้
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27. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็น
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพตนเอง และส่งเสริม
ให้มีการดูแลซ่ึงกันและกันใน
กลุ่ม 

ผู้สูงอายุในต าบลค าพี ้

28. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร
งาม บ้านบอน หมู่ที ่4 

200,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

-เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าห้อง
ส้วมที่สุขลักษณะ -เพื่อให้มี
ห้องน้ าห้องส้วมใช้เพียงพอ
ต่อจ านวนเด็ก -เพื่อให้เด็กมี
พื้นที่ท ากิจกรรม 

ด าเนินการก่อสร้างหอ้งน้ า หอ้งส้วม 
ศพด.ม4 วัดไทรงาม 1.ห้องน้ าขนาด
กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จ านวน 1 
ห้อง 2.ห้องส้วมขนาด กว้าง 2 เมตร สูง 
2 เมตร จ านวน 2 ห้อง 3.ที่แปรงฟัน 
กว้าง 2 เมตร 4.เทพื้นคอนกรีต ขนาด 
กว้าง 4.5 เมตร ยาว 14 เมตร 
รายละเอียดตามปริมาณปร.4/5 และ
แบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

29. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการปรับปรุง
หอประชุมหมู่บา้น บา้น
นาผือ หมู่ที ่8 

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงหอประชุม
หมู่บ้านให้กว้างขึ้นเพื่อ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมและ
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงหอประชุมหมู่บา้น บา้นนาผือ 
หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 12 เมตร หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
96 ตารางเมตรรายละเอียดตาม ปร.4/
ปร.5 และแบบแปลนที่อบต.ค าพีก้ าหนด 
ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ปา้ย 

30. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี ้

325,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีห้องน้ าสาธารณะ
ใช้เพิ่มมากขึ้น 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพี้ ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 7.20 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21.6 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.
5 และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้ก าหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ปา้ย 

31. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคม 

โครงการถมดินเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ภายใน อบต.ค าพี ้หมู่ที่ 1 

250,000.00 

ส านัก/กองช่าง
, ส านักช่าง, 
กองโยธา, กอง
ประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่
ภายใน อบต.ค าพี ้ให้เกิด
ความเรียบร้อย สวยงาม 
และรองรับการให้บริการ
ประชาชน 

ถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายใน 
อบต.ค าพี้ หมู่ที ่1 ปริมาณงาน -ถมดิน
กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 3,850 
ลูกบาศก์เมตร -ดินถมลกูรังกว้าง 
49.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 294.00 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณ 
ปร.4/5 และแบบแปลนที่ อบต.ค าพี้
ก าหนด ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

32. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการฝึกอบรมอาชพี
แก่ประชาชน 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพใหแ้ก่กลุ่ม
สตรี ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนในเขตต าบลค าพี ้

กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนใน
เขตต าบลค าพี ้
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33. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นาร ี

40,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษสุนัขบา้ใน
พื้นที่และเพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า และ ให้ความส าคัญ
ในการป้องกันโรคในสัตว์
และคน 

สุนัขหรือแมว และสัตว์สี่เท้าทีป่ระชาชน
เล้ียงในเขต ต.ค าพี้ 

34. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตวแ์ละขึ้น
ทะเบียนสัตว์ภายใต้
โครงการ สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นาร ี

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส ารวจจ านวนสุนัขหรือ
แมว และสัตว์สี่เท้าที่
ประชาชนเล้ียงในเขต ต.ค า
พี้ เพื่อขึ้นทะเบยีนสัตว์และ
ควบคุมโรคติดต่อของสัตว์ฯ 

สุนัขหรือแมว และสัตว์สี่เท้าทีป่ระชาชน
เล้ียงในเขต ต.ค าพี้ 

35. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๑ บ้าน
ค าพี้ (จ านวน ๓ โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑) 

36. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๒ บ้าน
มูลอ้น (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) 

37. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๓ บ้าน
นาผือ (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) 

38. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที4่ บา้น
บอน (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) 
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39. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๕ บ้าน
ค าพี้น้อย (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕) 

40. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๖ บ้าน
กลาง (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) 

41. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๗ บ้าน
มูลอ้นน้อย (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) 

42. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๘ บ้าน
นาผือ (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) 

43. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที ่๙ บ้าน
ค าพี้ (จ านวน ๓ โครงการ) 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน (อุดหนุนกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) 

44. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

100,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจที่
ถูกต้องในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 2. เพื่อให้เกิด
แนวทางในการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้น  

ประชาชนต าบลค าพี ้หมู่ที ่1-9 

45. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กจิกรรมโต
ไปไม่โกง) 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ มีจิตสาธารณะ 
พร้อมจะเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

เด็กและเยาวชนต าบลค าพี ้จ านวน 100 
คน 

46. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

โครงการประชุมประชาคม
บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อใหบ้ริการ
ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในต าบลค าพี ้ทุกหมูบ่้าน 
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47. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน ฯ 

26,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน  
2.เพื่อให้มีสถานที่กลางใน
การรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ
ประชาชน  
3.เพื่อให้มีสถานที่กลางใน
การให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ
ในการช่วยเหลอืประชาชน 
4.เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้บริการข้อมูล
ข่าวสารการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 

1.ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอนาแกเป็นสถานที่กลางปฏิบัติงาน
ร่วมในการจัดการข้อมูล  
2.เป็นสถานที่รับเรื่องราวปัญหาความ
ต้องการ ความชว่ยเหลอืประชาชนดา้น
ต่างๆ  
3.ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อ าเภอนา
แกได้ทันท่วงที 

48. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร 

โครงการกิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพี้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

63,100.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
บุคลากร อบต.ค าพี ้ให้มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการในการให้บรกิาร
ประชาชน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
บุคลากร อบต.ค าพี ้จ านวน 70 คน 

49. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติด้านปอ้งกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับข้าราชการ, 
ลูกจ้าง และ อปพร. 

พนักงาน ลูกจ้างและสมาชกิ อปพร.ใน
สังกัด จ านวน 100 คน 

50. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.)  

10,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย
พลเรือนในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย 2.
เพื่อให้ อปพร. มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัสาธารณ
ภัยในรูปแบบตา่งๆ  

อปพร.ในสังกัด จ านวน 100 คน 

51. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธป์้องกันไฟ
ป่าและหมอกควัน 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าตลอดจนลดปัญหา/
ผลกระทบและอันตราย อัน
เนื่องมาจากหมอกควันไฟปา่ 

พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ค าพี้ อปพร. 
ตลอดจนประชาชนต าบลค าพี ้

52. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านยาเสพติดและ
การจราจรแก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 

10,000.00 
ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

1.เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้
และรับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด 2.

เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา ใน
สถานศึกษาพื้นที่รับผิดชอบ 
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บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ได้รับความรู้กฎหมาย
เกี่ยวกบัการจราจร 3.
เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับ 
เด็กนักเรียน นักศึกษา  

53. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ชว่งเทศกาลปี
ใหม่ 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัทางถนน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ บริเวณหน้า อบต. 

54. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน ชว่งเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภยัทางถนน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

55. 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

30,000.00 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แกอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน 
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จิตอาสา จ านวน 50 คน 
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1.5 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 อบต.ค าพี้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ/การโอนงบประมาณ/การจ่าย
ขาดเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/ด าเนินโครงการ รวม 40 โครงการ จ านวนเงิน 6,082,086.14 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 40 โครงการ จ านวนเงิน 6,081,304.14  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์   
ได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
กำรก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ/ 
ด ำเนินโครงกำร 

โครงกำร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการคมนาคม 8 1,618,500.00 8 1,618,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน้ า 1 268,000.00 1 267,218.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

9 2,891,956.14 9 2,891,956.14 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 1 5,000.00 1 5,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 4 1,016,500.00 4 1,016,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 11 208,835.00 11 208,835.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 1 26,000.00 1 26,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

5 47,295.00 5 47,295.00 

รวม 40 6,082,086.14 40 6,081,304.14 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ค าพี้ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/ด าเนินโครงการ มีดังนี้  

  ยุทธศำสตร ์
ชื่อโครงกำรตำม

แผน  

งบตำมข้อบัญญัติ/
อนุมัติโอน

งบประมำณ
รำยจ่ำย/อนุมัติใช้

จ่ำยเงินสะสม 

ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบ่้าน 
(จุดเร่ิมต้นจากสี่
แยกโรงเรียนบ้าน
กลางมูลอ้น ถึงบ้าน
นางประดับ 
โฮมวงค์) บ้านกลาง 
หมู่ที่ 6 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
(สายไปสถานีสูบน้ า) 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 
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บ้านค าพี้ หมู่ที่ 1 
(คุ้มค าศรีสุข) 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด ภายใน
หมู่บ้าน (จุดเร่ิมต้น
จากบา้นนายมนตรี 
วงศ์ษา ถึงป้อมยาม
ติดนานายมาย ล่ า
สัน) บ้านนาผือ หมู่
ที่ 3 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง (สายไป
หนองดินด า) บ้าน
บอน หมู่ที ่4 

26,500.00 26,000.00 26,000.00 500.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จุดเร่ิมต้น
จาก บ้านนายพรสิน 
บุดดี ถึงบ้านนายอิน
ธนู แสนศรี) บา้นค า
พี้ หมู่ที่ 9 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หน้าบ้านนาย
สมชัย ปู่บุตรชา 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามแยกบ้าน
นายไสว  ปู่บุตรชา 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

73,500.00 73,500.00 73,500.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การคมนาคม 

โครงการปรับปรุง
ก าแพงกั้นดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านค าพี้น้อย 
หมู่ที่ 5 ไปบา้นค าพี้ 
หมู่ที่ 9 

487,000.00 487,000.00 487,000.00 0.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้าน (ระบบ
ประปาบาดาล) 
บ้านมูลอ้น หมู่ที ่2 

270,000.00 268,000.00 267,218.00 2,000.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กและ

10,000.00 7,009.00 7,009.00 2,991.00 
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บุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

82,490.00 82,490.00 82,490.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการ
สอนรายหวั) 

209,100.00 175,100.00 175,100.00 34,000.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย (ถา่ย
โอนจาก กรมพัฒนา
ชุมชน และกรมการ
ศาสนา) 

627,700.00 581,490.00 581,490.00 46,210.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

1,268,400.00 1,188,600.00 1,188,600.00 79,800.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว(อาหารเสริม
(นม)) 

871,000.00 753,457.14 753,457.14 116,642.86 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ
ประเพณีท้องถิ่นให้
สภาวัฒนธรรม
ต าบลค าพี ้

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอุดหนุน
งานประเพณีไหล
เรือไฟและงาน
กาชาดจังหวัด
นครพนม 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
พนักงานจ้างของ

5,000.00 3,810.00 3,810.00 1,190.00 
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องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดกิจกรรม
วันต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรงาม 
บ้านบอน หมู่ที่ 4 

200,000.00 198,000.00 0.00 2,000.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการปรับปรุง
หอประชุมหมู่บา้น 
บ้านนาผือ หมู่ที่ 8 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะ
ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลค า
พี้ 

325,000.00 322,500.00 0.00 2,500.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

โครงการถมดินเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่ภายใน อบต.
ค าพี้ หมู่ที่ 1 

250,000.00 248,000.00 248,000.00 2,000.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

40,000.00 24,500.00 24,500.00 15,500.00 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ภายใต้โครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พล
เอกหญิง พลเรือเอก

10,000.00 4,335.00 4,335.00 5,665.00 
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หญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาร ี

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๑ บ้านค าพี้ 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๒ บ้านมูลอ้น 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๓ บ้านนาผือ 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่4 บ้านบอน 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๕ บ้านค าพี้น้อย 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๖ บ้านกลาง 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๗ บ้านมูลอ้น

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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น้อย (จ านวน ๓ 
โครงการ) 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๘ บ้านนาผือ 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่
ที่ ๙ บ้านค าพี้ 
(จ านวน ๓ 
โครงการ) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิาร 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนฯ 

26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

10,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านยาเสพ
ติดและการจราจร
แก่นักเรียนใน
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 4,620.00 4,620.00 380.00 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

โครงการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน 
ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

5,000.00 3,675.00 3,675.00 1,325.00 
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1.6 สรุปผลกำรด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  (ข้อมูล  ณ วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2565) 

 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมำณ 
ลงนำมสัญญำ/ 
ด ำเนินโครงกำร 

เบิกจ่ำย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 48 63,139,000.00 8 1,627,000.00 8 1,618,500.00 8 1,018,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 6 2,652,000.00 1 270,000.00 1 268,000.00 1 267,218.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

24 4,304,264.00 12 3,262,790.00 9 2,891,956.14 9 2,891,956.14 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 350,000.00 4 135,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 16 2,105,000.00 6 1,055,000.00 4 1,016,500.00 4 1,016,500.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1 20,000.00 1 10,000.00 0 0.00 0 0.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 13 470,000.00 12 330,000.00 11 208,835.00 11 208,835.00 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

14 304,100.00 4 104,100.00 1 26,000.00 1 26,000.00 

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

15 720,000.00 7 85,000.00 5 47,295.00 5 47,295.00 

รวม 143 74,064,364.00 55 6,878,890.00 40 6,082,086.14 40 6,081,304.14 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลค าพี ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                 หน้า 31 
 

ส่วนท่ี 3   
ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

----------------------------------- 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) (5) 5 
    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 5 
    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs) (5) 0 
    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
    3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (5) 5 
    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) 5 
    3.7 วิสัยทัศน์ (5) 5 
    3.8 กลยุทธ (5) 5 
    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ (5) 5 
    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
    3.11 แผนงาน (5) 5 
    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 

รวม 100 88 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  - ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนรอบด้าน 
 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  - มีการวิเคราะห์เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 
  -มีการเชื่อมโยงได้อย่างสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยังได้น าโครงการ
พัฒนาจากหมู่บ้านมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 5 5 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 30 30 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (5) 
    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
    5.5 มีการก าหนดตัวช้ีวัดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) (5) 
    5.6 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว ้ (5) (5) 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกอบด้วย 35 35 
    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม (5) (5) 
    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแกไ้ขปัญหาความยกจน (5) (5) 
    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(5) (5) 

    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) (5) 
    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศลิปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

(5) (5) 

    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (5) (5) 
    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ า (5) (5) 

รวม 100 100 
 2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  -สรุปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลาจดัท าแผนได้เปน็อย่างดี 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 
  -มีการรวบรวมโครงการยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร แต่ได้มีการสรุปโครงการที่ส าคัญไว้แล้ว ควรรวบรวมให้มี
 ความครบถ้วนทุกโครงการทีไ่ดจ้ัดท าในห้วงทีผ่่านมา 
 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 
  -ควรมีการพิจารณาโครงการทุกโครงการให้จัดท าโดยค านึงถึงตน้ทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อประชาชนใน
 ท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด 
 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  -การเชื่อมโยงมีความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 แผนพัฒนาจงัหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยังได้น าโครงการ
 พัฒนาจากหมู่บา้นมาประกอบการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
 2.6 โครงการพัฒนา 
  -ก าหนดเป้าหมายยงัไมช่ัดเจน งบประมาณยังไม่สอดคล้องกับโครงการ ยังไม่มีการก าหนดตัวชีว้ัดและผลที่
 คาดว่าจะได้รับยังไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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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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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  2565 
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี  2565 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (จาก e-PLAN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. (2561 - 2565 ) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
(รวมถึงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2)  

ที่ปฏิบัติได้ใน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

1. การพัฒนาด้านคมนาคม 48 8 
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 6 1 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 9 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 1 
5. การพัฒนาด้านสังคม 16 4 
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 0 
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 11 
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 14 1 
9. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 5 

รวม 143 40 
คิดเป็นร้อยละ 27.98  
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ส่วนท่ี 4 
ปัญหำ  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

----------------------------------- 
1. สภำพปัญหำและอุปสรรค 
 1.1 การของบประมาณเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง ท าโครงการที่เหมาะสมกับงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
 1.2 โครงการมีจ านวนมากเกินไป ควรจัดล าดับความจ าเป็นในการพัฒนาและการบริหารจัดการตาม
ความส าคัญเพ่ือที่จะได้พัฒนาให้ตรงจุดตรงเป้าหมาย อันไหนหรือโครงการไหนที่ไม่จ าเป็นในช่วงเวลาก็ให้ชะลอไว้
ก่อนเพื่อการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอ และขอเสนอแนะให้เพ่ิมโครงการสนับสนุนให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ 
 1.3 งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4 งบประมาณมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
 

2. สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ อุปสรรค กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
     2.1 แผนพัฒนาต าบลและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีมากเกินงบประมาณท่ีใช้ได้จริง 
 2.2 การน าเสนอโครงการและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรให้สอดคล้องกับงบประมาณ 
 

3. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ของบประมาณจากภาครัฐหรือภาคอ่ืน ๆ มาสนับสนุนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2 รัฐบาลควรกระจายงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นให้เพียงพอ เพ่ือท้องถิ่นจะได้มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
 3.3 การน าเสนอแผนและการพัฒนา ยังมุ่งเน้นแต่โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากในแต่ละโครงการ 
ควรแยกโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยที่เหมาะสมกับงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
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