คำนำ
ด้ว ยระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ดทำแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน แผนพัฒ นามีห น้ าที่
ดำเนิ น การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อ ง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องและตาม
ระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
คำพระ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกองค์การบริการส่วนตำบลคำพระ คณะกรรมการหวังว่ารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
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ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานโครงการตามงบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒(งบ ๕ ล้าน)
รายงานโครงการจ่ายขาดจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ส่วนที่ ๓ รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลและประเมินผล
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๒๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ
---------------๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย
ไม่เหมื อนกัน แต่กระบวนการทั้ งสองมีความเกี่ ยวข้องสั มพั นธ์กัน และเมื่ อนำแนวคิ ดและหลั กการติ ดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน
พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ. ๑๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับ ผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล คำพระ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความสำคั ญ ของการติ ด ตามและประเมิ น แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ ท ราบและกำหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ
กอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนตำบลคำพระ
บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
หลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและหลีกเลี่ยงปัญหา ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำพระ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ โดยการติดตาม
และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

-๒๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน
โครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญ หาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้
๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่ วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้.
๓. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สำหรับ เร่ง รัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคำ
พระ และชุมชนทั้ง ๑๒ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้จ ากการติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ นายก
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลเก้าคำพระเพื่ อให้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นตำบลคำพระเสนอต่อสภาตำบลและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-๓การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ทีส่ ภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
คัดเลือก จำนวน ๓ คน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งดำเนิ น การให้ ก ารติ ด ตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒ นาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ เพื่อดำเนินการต่อไป
การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ดังนี้
๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึ กษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์แ ละขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
๒.๑ มาวิ เคราะห์ แล้ ว เขี ย นรายละเอี ย ด ซึ่ งประกอบด้ ว ย ประเด็ น หลั ก ๆ คื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารติ ด ตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

-๔๓. ดำเนิ นการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็ นต้น หรื ออาจใช้การวิเคราะห์ แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเที ยบ การเขียน
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็ นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคำพระ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลคำพระ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๗. การวินิ จฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล คำพระ
การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตำบลคำพระ มี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

-๕ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เสนอ

เสนอ

ธันวาคม
นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

เสนอ

นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

ตั้งข้นอผลแผนพั
สังเกต/รับฒทราบ/เสนอความเห็
น
ประกาศผลการติดตามและประเมิ
นาให้ประชาชนในตำบลคำพระ
ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลคำพระใช้ในการเก็ บ ข้อ มู ล การติ ดตามผลรวมทั้ งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่ อใช้ในการติด ตามและประเมิน ผล เช่น แบบสอบถามวัดทั ศนคติ มาตราส่ วนประมาณค่า และ
วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม
(Questionnaires)แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็ น ต้ น โดยอาศั ย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์ม าตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ ว จึงนำ
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

-๖๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตำพระ
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคำพระไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ ๓ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๓ เดือนที่
ผ่านมาทุกครั้ง
๓) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระเสนอ
สภาองค์การบริหารสาวนตำบลคำพระภายในระยะเวลาที่กำหนด
๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริการส่วนตำบลคำ
พระ
๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระมาปฏิบัติงาน
๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็ น โครงการในรอบ 4 ปี วั ด ได้ จ ากช่ อ งปี ง บประมาณและที่ ผ่ า นมา โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
๑.๕ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) เป็ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความสั ม พั น ธ์กั น ระหว่า ง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน
๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๒.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
๒) เครื่องมือ
๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

-๗๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รั บผิ ดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัด โครงการก่ อ สร้ างถนนลาดยางชนิ ด แอลฟั ล ท์ ติ ก คอนกรีต จะใช้ ก ารทดสอบตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรมการทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่ วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีต รอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน
๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนตำบลคำพระ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล
คำพระมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชน
ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่ นี่ ห มายถึ ง การสำรวจเพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ
สำรวจไว้เป็นหลักฐาน

-๘๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น
อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ องใช้ เอกสาร ซึ่ งเป็ น เอกสารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา ปัญ หาความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปั ญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปั ญหา ทำให้ สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ ม ค่ าไม่ เสี ย ประโยชน์ ประหยั ด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ ปฏิบั ติงานและผู้เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิ ดชอบ
โครงการ มี ความสำนึ กต่อหน้ าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตำพระเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

-๙ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล
---------------สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การบริหารส่านตำบลคำพระที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำ
พระซึ่ งแสดงถึงวิสั ย ทั ศน์ พั น ธกิจ และจุ ดมุ่ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้ องกับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ มีรายละเอียด
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
และการปลูกข้าวปลอดสารพิษ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของตำบล
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์สวัสดิการและ
สังคม
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๘

-๑๐ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ

บาล
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การ
ไฟฟ้า
และระบบประปา
- แผนงานเคหะและชุมชน
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
“ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เมืองเกษตรอินทรีย์
มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม
นำหลักธรรมาภิบาล”
๒.๒ โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แหล่งที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓.๑ โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี
สำนักปลัด
ในการประกอบอาชีพ
๓.๒ โครงการจัดงานส่งเสริมการเกษตรและ
สำนักปลัด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบล
๔.๑ โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น
สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการและสังคม
สำนักปลัด
๕.๑ โครงการมอบเบี้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ พิการ
และผู้ปว่ ยเอดส์

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๑๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๑๒,๔๒๗,๐๐๐

๕.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สำนักปลัด

๕.๓ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕.๔ โครงการ อบต.สัญจร

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-๑๑แหล่งที่มา

งบตาม
ข้อบัญญัติ
๒๐,๐๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕.๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สำนักปลัด

๕.๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๕.๗ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัด

๔๐๐,๐๐๐

๕.๘ โครงการอบรมอาสาสมัครจราจรประจำ
หมู่บ้าน

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕.๙ โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.

กองสาธารณสุขฯ

๑๕๐,๐๐๐

๕.๑๐. โครงการจัดซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท
วัคซีนต่าง ๆ

กองสาธารณสุขฯ

๒๐๐,๐๐๐

๕.๑๑ โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับพื้นที่

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๕.๑๒ โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๕.๑๓ โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาดปราศจาก
โรคติดต่อ

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐

๓. โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

กองสาธารณสุขฯ

๕๐,๐๐๐

๔. โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงาน
จัดเก็บขยะ

กองสาธารณสุขฯ

๒๐,๐๐๐

-๑๒กองสาธารณสุขฯ

๒๔๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๑๐๐,๐๐๐

๒. โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

๑. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามที่หน่วยงานกำจัด
ขยะเรียกเก็บ
๒. โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหา
อาหารกลางวัน

กองการศึกษาฯ

๒๕๕,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๘๘,๖๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐,๔๐๐

๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาหนังสือเรียน

กองการศึกษาฯ

๑๐,๔๐๐

๔. สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารการศึกษา
สำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในการจัดหาอุปกรณ์การ
เรียน การสอน

กองการศึกษาฯ

๑๕,๖๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๔,๕๐๐

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหา
วัสดุสื่อ การเรียนการสอน

๕. สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการบริหารการศึกษา
สำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในการจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียน

๖. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

๑๖,๖๐๐
๙๗๒,๐๐๐

๗. โครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน
๘. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

กองการศึกษาฯ

๓๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๙,๐๐๐

๙. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองการศึกษาฯ

๕,๐๐๐

๑๑. ค่าปรับปรุง อาคาร ศพด.อบต.คำพระ
๑๒. วัสดุงานบ้านงานครัว

-๑๓ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักปลัด
สำนักปลัด

๕๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๓. อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักปลัด

๓,๐๐๐

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

กองคลัง

๒๐๐,๐๐๐

๕. โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณีฮีตสิบ

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๕,๐๐๐

สำนักปลัด

๓๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๑๒๐,๐๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๔๐๐,๐๐๐

สำนักปลัด, กองคลัง
กองสาธารณสุข

๕๕๓,๒๐๐
๒๑,๐๐๐

สำนักปลัด,กองช่าง

๑๕๐,๐๐๐

สำนักปลัด

๑๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ

๒๔๐,๐๐๐

๒. อุดหนุนเทศบาลตำบลเค็งใหญ่

สอง และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ

๖. โครงการสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
อำนาจเจริญ

๗. โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. วัสดุเครื่องแต่งกายในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๙. วัสดุก่อสร้าง
๑๐. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา
ฯ

๑๑. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
๑๒. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑๓. ค่๑๗. อุดหนุนเทศบาลตำบลหัวตะพาน
๑๔.อุดหนุนเทศบาลตำบลหัวตะพาน

๑๕. อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

-๑๔ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การไฟฟ้า และระบบประปา
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็ก
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำพระ หมู่ที่ ๒
เส้นทางไปหนองสิม

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำพระ หมู่ที่ ๒
ไปโนนพระ

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓
ซอยประดู่

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓
ซอยโนนประทาย

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

๗.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๔
๙. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักบ้านโนนหนามแท่ง
หมู่ที่ ๕
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแคน หมู่ที่
๖
๑๑. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖
๑๒.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๗
๑๓. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านโคกชาด หมู่ที่
๗
๑๔. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม
หมู่ที่ ๘

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

๑๔๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

-๑๕๑๕. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘

กองช่าง

๑๑๓,๐๐๐

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘

กองช่าง

๘๗,๐๐๐

๑๗.โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๙

กองช่าง

๑๖๑,๐๐

๑๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังบ้านท่ายางชุม
หมู่ที่ ๙

กองช่าง

๓๙,๐๐๐

๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกุดซวย
หมู่ที่ ๑๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐. โครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก บ้านโนนหนามแท่ง
หมู่ที่ ๑๑

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่
๑๒

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๒๒. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ .
๑๒

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่
๑๒ เส้นไปสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๒๔. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการหลังใหม่

๒๕. โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ คสล.ฝาเหล็กที่ทา
การ

องค์การบริหารส่วนตาบลคาพระ

๒๖. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบริเวณประปา
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖
๒๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑
๒๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๒
๒๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๔

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐

กองช่าง
กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

-๑๖๒.๓ รายงานโครงการที่เบิกจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
เบิกจ่าย
ชื่อโครงการ
การ
ชื่อคู่สัญญา การดำเนินการ
(บาท)
(บาท)
ดำเนินการ
(วัน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการอบรมให้ความรู้
๙๒.๖๑
๔ วัน
๙๒,๖๐๕
แก่กลุ่มสตรีในการประกอบ
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบล
โครงการจัดงานประเพณี
๒๓.๖๗
ปีงบประมาณ
๗๑,๐๐๐
ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการและสังคม
๑. โครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่
๑๐๐
ปีงบประมาณ
๑๑,๙๑๐,๒๐๐
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ,
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

๗๙.๑๐

-

๗ วัน

-

๓๙,๕๕๒

๓. โครงการ อบต.สัญจร
๔. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
๕. โครงการจัดซื้อน้ำยา
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เช่น น้ำยาพ่นหมอกควัน
ทรายอะเบท และวัคซีนต่าง ๆ

๙๘.๘๗

-

๓ วัน
๗ วัน

-

๑๙,๗๗๕

๒๘.๖๔

-

๗ วัน

-

๔๒,๙๖๐

๖. โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่
๗. โครงการรณรงค์โรค
พิษสุนัขบ้า
๘. โครงการป้องกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ

๑๐๐

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๙๖

๗
-

๑๙.๙๔

-

๔๘,๐๐๐
-

๗

-

๙,๙๗๐

-๑๗เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลาการ วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ
การดำเนินการ
ชื่อคู่สัญญา ดำเนินการ(วัน)
(บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
๔๘
๗
๖.๒ โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ
๔๘
๗
อย่างถูกวิธี
๖.๓ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
๘๑.๗๐
๗
กายพนักงานจัดเก็บขยะ
๖.๔ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
๗๖.๘๑
๑ ปี
ตามที่หน่วยงานกำจัดขยะเรียกเก็บ
๖.๕ จัดซื้อถังรองรับขยะ
๙๙
๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗.๑ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๙๘.๘๙
๗
๗.๒ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาสำหรับ ศพด.ในการจัดหา
๙๘.๔
กรรนิกา แขสว่าง
อาหารกลางวัน
๗.๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กการจัดหาวัสดุสื่อการเรียน
การสอน
๗.๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียน
๗.๕ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๗.๖ อุดหนุนตามโครงการจัดหา
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน
๗.๗ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗.๘ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการจัดหาอุปกรณ์
การเรียนการสอน

เบิกจ่าย
(บาท)
๒๔,๐๐๐
๑๗,๕๕๐
๑๖,๓๔๐
๑๘๔,๓๓๘
๙๙,๐๐๐
๘,๙๐๐
๒๕๒,๙๒๐

๙๙.๗

ร้านระติพรวัสดุ

๘๘,๔๐๐

๙๒.๓๐

-

๑๔,๔๐๐

๘๙.๕๕

-

๒๐,๑๕๐

๙๖.๖๗

-

๑,๕๘๘,๒๐๐

๙๙.๓๗

สหกรณ์โคนม
วังน้ำเขียว

๙๖๕,๙๐๓

๙๒.๓๐

-

๙,๖๐๐

-๑๘ชื่อโครงการ
๗.๙ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.คำพระ

เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
๑๐๐

ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
ชื่อคู่สัญญา การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
ร้านพีเอส
๓๖ วัน
๑๐๐,๐๐๐
โภคทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๑. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายในการ
๑๖.๖๗
๗
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. อุดหนุนเทศบาลตำบลเค็งใหญ่
๓. อุดหนุนงานประเพณีฮีตสิบสอง
และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
๔. อุดหนุนงบประมาณเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า,
ค่าจ้ำประปา ฯลฯ
๖. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
๗. อุดหนุนเทศบาลตำบล
หัวตะพาน
๘. อุดหนุนหมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

เบิกจ่าย
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๑๐๐

-

-

-

๔๐,๐๐๐

๑๐๐

-

-

-

๑๐,๐๐๐

๑๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

๑๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑๐๐
๑๐๐

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การไฟฟ้า และระบบประปา
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
๑๐๐
หจก. อรชร
๖๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐
คสล.ฝาเหล็กบ้านคำพระหมู่ที่ ๑
รุ่งเรืองทรัพย์
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
๑๐๐
หจก. อรชร
๓๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐
ถนนลูกรังบ้านคำพระ หมู่ที่ ๑
รุ่งเรืองทรัพย์
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หจก. อรชร
๖๐ วัน
๑๐๐,๐๐๐
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๒ เส้นหนองสิม
รุ่งเรืองทรัพย์
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หจก. อรชร
๖๐ วัน
๓๐๐,๐๐๐
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๒ – โนนพระ
รุ่งเรืองทรัพย์
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ร้านอัศวินวัสดุ
๖๐ วัน
๑๐๐,๐๐๐
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓ ซอยประดู่
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หจก. อรชร
๖๐ วัน
๑๐๐,๐๐๐

๕๕๓,๒๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓ โนนประทาย
๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก บ้านคำพระหมู่ที่ ๓

๑๐๐

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๔
๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพัก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๕
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองแคน หมู่ที่ .๖
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖
๑๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๗
๑๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๗
๑๔. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘
๑๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘

๑๐๐
๑๐๐

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘
๑๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๙
๑๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๙

๑๐๐

รุ่งเรืองทรัพย์
-๑๙หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐ วัน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์
หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐

๑๔๕,๐๐๐

๑๔๕,๐๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๖๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ
หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์
หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์
หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖

๑๑๓,๐๐๐

๑๑๓,๐๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์
ร้านอัศวินวัสดุ

๖๐

๘๗,๐๐๐

๘๗,๐๐๐

๖๐

๑๖๑,๐๐๐

๑๖๑,๐๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐

๓๙,๐๐๐

๓๙,๐๐๐

๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้านกุดซวย หมู่ที่ ๑๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐

๒๑. โครงการขยายไหล่ทาง คสล.
บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒
๒๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.ฝาเหล็กที่ทำการ อบต.
๒๔. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
บริเวณประปาบ้านหนองแคน ม.๖
๒๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบฝา
เหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่๑๑
๒๖. โครงการปรับปรุงถังพักน้ำ
บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๖
๒๗. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่ ๑
บ้านคำพระ

๒๘. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่ ๒
บ้านคำพระ
๒๙. ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ที่ ๔
บ้านกุดซวย

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

-๒๐หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์
ร้านมุ่งดีพาณิชย์

๖๐

๙๐,๖๐๐

๙๐,๐๐๐

๖๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

ร้านพีเอส
โภคทรัพย์
หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๙๙.๗๕

ร้านมุ่งดีพาณิชย์

๖๐

๑๙๙,๕๐๐

ยังไม่เบิก

๙๓.๗๕

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อำนาจเจริญ

อุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐

๙๓,๗๕๓

อุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐

๙๕,๓๐๓

อุดหนุน

๑๐๐,๐๐๐

๙๒,๖๑๒

๙๕.๓๐

๙๒.๖๑

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อำนาจเจริญ
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัด
อำนาจเจริญ

-๒๑โครงการตามงบอุทกภัย ปี ๒๕๖๓ (งบ ๕ ล้าน)
เปอร์เซ็นต์
ชื่อโครงการ
การดำเนินการ ชื่อคู่สัญญา

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
๓๐ วัน
๔๘๒,๔๐๐

เบิกจ่าย
(บาท)

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านหนองแคน-ห้วยแฝกบ้าน
หนองแคน หมู่ที่ ๖
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านหนองแคน-ประปาบ้าน
หนองแคน หมู่ที่ ๖
๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านโนนหนามแท่ง-โนนจาน
บ้านโนนหนามท่ง หมู่ที่ ๕
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังกุดซวย-ฝายห้วยปลาแดก
บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๑๐
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังกุดซวย-สาย
ข้างโรงเรียนกุดซวย หมู่ที่ ๕
๖. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบ้านคำพระ-กุดซวยหมู่ที่ ๔

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๔๘๒,๔๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๓๐๐,๖๐๐

๓๐๐,๖๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๑๗๘,๐๐๐

๑๗๘,๐๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๓๐๒,๙๐๐

๓๐๒,๙๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๔๙๙,๗๐๐

๔๙๙,๗๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๒๔๑,๒๐๐

๒๔๑,๒๐๐

๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ายางชุม-เรียบเซน้อย บ้านท่า
ยางชุม หมู่ที่ ๙
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ายางชุม-คลองร่องไผ่บ้านท่า
ยางชุม หมู่ที่ ๙
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่ายางชุม-สถานีส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๒๔๘,๓๐๐

๒๔๘,๓๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๓๘๒,๐๐๐

๓๘๒,๐๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๑๓๑,๐๐๐

๑๓๑,๐๐๐

๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายคำพระ-โคกชาด
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๑

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๔๙๖,๘๐๐

๔๙๖,๘๐๐

-๒๒ชื่อโครงการ

เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ ชื่อคู่สัญญา

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
๓๐ วัน
๔๓๓,๓๐๐

เบิกจ่าย
(บาท)

๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคำพระ-ลำเหมือง บ้านคำพระ
หมู่ที่ ๒
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายคำพระ-โคกท่าโพธิ์ บ้านคำพระ
หมู่ที่ ๒
๑๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ร ท่ายางชุม หมู่ที่ ๘ ไปเรียบคลองสางน้ำ

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๔๓๓,๓๐๐

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๔๘๗,๔๐๐

๔๘๗,๔๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๑๙๓,๔๐๐

๑๙๓,๔๐๐

๑๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังท่าโพธิ์-คลองส่งน้ำบ้านโคกท่าโพธ์
หมู่ที่ ๑๒ – บ้านท่ายางชุมหมู่ที่ ๘
๑๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
คำพระ-รอบหนองฮาง บ้านคำพระ
หมู่ที่ ๓

๑๐๐

หจก. อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๓๘๓,๓๐๐

๓๘๓,๓๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐ วัน

๒๓๙,๖๐๐

๒๓๙,๖๐๐

-๒๓โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
ชื่อโครงการ
การดำเนินการ ชื่อคู่สัญญา การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำพระ
๑๐๐
หจก.อรชร
๖๐ วัน
๓๔๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๑ – หนองสิม กว้าง ๔ เมตร
รุ่งเรืองทรัพย์
หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำพระ
๑๐๐
หจก.อรชร
๖๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๒ – ไปเชื่อมถนนทางไปบ้านโคกท่าโพธิ์
รุ่งเรืองทรัพย์
กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๓. โครงการซ่อมแวมถนนลูกรังเส้นหนองฮาง
๑๐๐
หจก.อรชร
๓๐ วัน
๒๕๐,๐๐๐
บ้านคำพระหมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว
รุ่งเรืองทรัพย์
๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหนองป่าช้า
๑๐๐
หจก.อรชร
๓๐ วัน
๒๙๙,๐๐๐
และรอบป่าโนนเมือง บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๔
รุ่งเรืองทรัพย์
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังมาน้อยกว่า ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายท่ากกทัน
๑๐๐
ร้านอัศวินวัสดุ
๓๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด
๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
๑๐๐
ร้ารพีเอส
๖๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐
แคน หมู่ที่ ๖ เส้นไปวัดป่าภิรมย์คำไหล กว้าง
โภคทรัพย์
๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร
๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปทาง
๑๐๐
หจก.อรชร
๖๐ วัน
๒๕๐,๐๐๐
หนองอีด่อน บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓
รุ่งเรืองทรัพย์
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร

เบิกจ่าย
(บาท)
๓๔๘,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๙๙,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

-๒๔ชื่อโครงการ
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้าวัดศรีมงคล บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๘
กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
๖๔ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๓๒๐ ตารางเมตร
๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทาง
โรงเรียน-ถนนลาดย่างบ้านท่ายางชุม
หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐๐ ม.
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐
ลูกบาศก์เมตร
๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นทาง
ไปแก้มลิง บ้านท่ายางชุม หมู่ที่ ๙
กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม . หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
๑๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านนางสุมาลี สอดส่อง ไปห้วยปลาแดก
บ้านกุดซวย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๔ ม.
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบที่ อบต.กำหนด
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เส้นทาง ไปบ้านโต่งโต้น พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๑๑
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด

เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ

ชื่อคู่สัญญา

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
๖๐ วัน
๒๐๐,๐๐๐

เบิกจ่าย
(บาท)

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐ วัน

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๓๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐

ร้านอัศวินวัสดุ

๓๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-๒๕ชื่อโครงการ
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒
ผิวผิวจราจรกว้าง ๔.๔๐ ม. ยาว ๕๕ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด
๑๔. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ผิวไหล่
ทางกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทาง
ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกท่าโพธิ์
หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๑ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑๕๓ ตารางเมตร ตามแบบ
ที่ อบต.กำหนด

เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ

ชื่อคู่สัญญา

ระยะเวลา วงเงินตามสัญญา
การดำเนินการ
(บาท)
(วัน)
๖๐
๑๓๙,๐๐๐

เบิกจ่าย
(บาท)

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๑๓๙,๐๐๐

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐ วัน

๖๑,๐๐๐

๖๑,๐๐๐

๑๐๐

หจก.อรชร
รุ่งเรืองทรัพย์

๖๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๓

-๒๖ส่วนที่ ๓
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การทำการเกษตรแบบอินทรีย์และการปลูกข้าวปลอดสารพิษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสงเคราะห์ สวัสดิการ
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
การไฟฟ้า และระบบประปา
รวม

จำนวน
ดำเนินการเสร็จแล้ว
โครงการ
จำนวน
ทั้งหมด
โครงการ ร้อยละ งบประมาณ
๑๒
-

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
ยังไม่ดำเนินการ
จำนวน
จำนวน
ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ
๑๒
๑๐๐

๗

-

-

-

-

-

-

๗

๑๐๐

๑๐
๑๓

๑
๑

๑๐
๗.๖๙

๙๒,๖๐๕
๗๑,๐๐๐

๙.๒๖
๒.๗๓

-

-

๙
๑๒

๙๐
๙๒.๓๑

๒๙
๘

๑๐
๔

๙๑
๕๐

๑๒,๒๗๐,๔๕๗ ๗๖.๒๐
๒๔๒,๒๒๘
๘.๒๗

-

-

๑๙
๔

๙.๐๙
๕๐

๒๗

๘

๒๙.๖๓

๒,๙๓๙,๕๗๓

๕๔.๑๔

-

-

๑๙

๗๐.๓๗

๔๗

๘

๑๗.๐๒

๑,๐๖๓,๒๐๐

๑.๑๓

-

-

๓๙

๘๒.๙๘

๓๑๘

๕๗

๑๘.๕๕

๗,๙๙๗,๐๐๐

๒.๐๖

๒

๐.๖๓

๔๗๑

๘๙

๑๐.๒๒ ๒๔,๖๗๖,๐๖๓ ๖.๓๕

๒

๐.๔๒

๒๕๙
๔๑๑

หมาย
เหตุ

๘๑.๔๕
๑๙.๓๓

-

-๒๗-

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติ ดตามและประเมิ น ผลต่อ สภาท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการ พั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนั บแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
และ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลคำพระเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ความคาดหวังในอนาคตต้องเป็ นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้
กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีต่อไป ควรจะมีการติดตามและประเมินผลเป็นรายไตรมาส
(๓ เดือน) โดยให้ระบุในรายละเอียดว่าในห้วงไตรมาสนี้ได้ดำเนินการจัดทำโครงการใดไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนไหน
ให้ลงรายละเอียดให้คณะกรรมการทราบด้วย จะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯแต่ละโครงการ
ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่างบันทึกข้อความลงนามประกาศการติดตามแผน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า
ที่
/
วันที่
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาเทศบาลตำบล
เก้าเอ็นพียูเก้า เมื่อวันที่
และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลในการประชุม เมื่อวันที่
เรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรดำเนินการดังนี้
๑. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ
๒. เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ทาง Website ของเทศบาลฯ
๓. เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(
)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ

จำนวน

๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ได้จัดให้
มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่ อ วั น ที่ ๙ ธั น วาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริห ารส่วนตำบลคำพระ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรียบร้อย
แล้ว นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้อ งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือ
ฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายวีระ นาต๊ะ)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๓ ข้อ ๒๙ (๓)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่ นเพื่อให้
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
บัดนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คำพระ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายประกิจ จารุจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ

งานแผนและงบประมาณ
โทร.
โทรสาร.

ที่ อจ ๓๗๐๑/ว

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
บ้านคำพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
๓๗๒๔๐

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ระเบียบวาระการประชุม
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จำนวน
จำนวน

1
1

ฉบั บ
ฉบับ

ด้วยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บ ริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บดั งกล่ าว จึ งเรีย นเชิ ญ ท่ านเข้าประชุ มเพื่ อ รับ ทราบผลการติ ดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวั น ที่
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ ในวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(
)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล งานแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์/โทรสาร

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

