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ค ำน ำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน และ
รายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบล       
ค าเขื่อนแก้ว เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว  เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีงบประมาณ  256๓  (ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๒  ถึง 
เดือนกันยายน  256๓) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 –พ.ศ.256๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบล      
ค าเข่ือนแก้ว (e-plan) และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 256๓ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อม
ทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบาย
สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

------- 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย  ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลค าเขื่อนแก้ว 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอ
โอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่าง
เข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน  โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า 
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน  โครงการ  หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
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การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนในต าบล      
ค าเข่ือนแก้ว และชุมชนทั้ง  ๕ ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบั ติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
ต าบลค าเขื่อนแก้ว  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้วเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว สภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว คัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีต าบลค าเข่ือนแก้วคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีต าบล
ค าเข่ือนแก้วคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ 
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  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลค าเข่ือนแก้ว เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแก้ว 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน    
เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วต่อนายกเทศมนตรีต าบล   
ค าเขื่อนแก้วเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว เสนอต่อสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
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ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็น    ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบล      
ค าเขื่อนแก้วเพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้วเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วและคณะกรรมการ
พัฒนาของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ได้ แ ก่  แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaires)   แ บ บ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น   โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่  
ภารกิจของเทศบาลต าบลต าบลค าเขื่อนแก้ว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

นายกเทศมนตร ี

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกเทศมนตรี สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกเทศมนตรี 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล         
ค าเข่ือนแก้วอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ 6 เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง                
        3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้วภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบล      
ค าเข่ือนแก้วเสนอสภาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาล
ต าบลค าเข่ือนแก้วมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ซึ่งสามารถวัดได้ใน        
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วก าหนด
ระเบียบ 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   อธิบายหรือควบคุมความ  
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
ค าเขื่อนแก้วใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว มี      
การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต  และก าหนดการด าเนินการสังเกต  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant   observation)  เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ   
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง 
และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล.../เทศบาลต าบลเก้าเอ็นพียูเก้า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเก้าเอ็นพียูเก้าจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้
เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย   
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
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  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีต าบลค าเขื่อนแก้ว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับ
การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลค าเขื่อนแก้ว 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------   

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
    2.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. 2561....- 256๔  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร  และแผนชุมชน 
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย       
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ าและโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การค้าและการ 
ท่องเที่ยว 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ 
ความเป็นเลิศ 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    
       2) วิสัยทัศน์  

       “เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความรู้คู่คุณธรรม  
น าพาสู่เมืองวิถีอีสาน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

     ๓) เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ 

ประชาชน ภายใต้ศักยภาพของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  
2. เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีระหว่างเทศบาลต าบล 

ค าเข่ือนแก้ว กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่าง เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วกับหน่วยงานอื่น   
4. เพ่ือเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในเทศบาลต าบล 

ค าเข่ือนแก้ว  
5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ 

ส่วนท้องถิ่น  
6. เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาแบบยั่งยืน 
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๔) กลยุทธ์ 
1. แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการผังเมือง 
2. แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค 
3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรม พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4 .  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจจุลภาคตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
6. แนวทางการพัฒนาการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  
7. แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
8. แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข  
9. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
10. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น  
11.แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
12. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
13. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น  
14.แนวทางการพัฒนาการสร้างกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
15.แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาป่า 
16. แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 
2.2 โครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 -  256๕ 

 

โครงการ วตัถุประสงค์ 
ประเภท
กจิกรรม 

จากแผน
ชุมชน หมู่ที ่

ตวัช้ีวดั ผลผลติ 
เป้าหมายผลผลติ หน่วย

วดั 

งบประมาณ 
ผลลพัธ์ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2563 2564 2565 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน า้และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. โครงการ
ด าเนินการวาง
และจดัท าผงั
เมืองชุมชน 
(เทศบาลต าบล
ค าเข่ือนแกว้) 

เพื่อใหเ้ขตชุมชน
มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3. การ
เศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรม
และการโยธา-
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1,2,3,4,5 เขตชุมชนมี
ความ
เรียบร้อย 

ในเขตพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 บา้นเมืองน่า
อยู ่เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

2. การจา้ง
ออกแบบควบคุม
งานก่อสร้างท่ี
จ่ายใหแ้ก่เอกชน
หรือนิติบุคคล 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน 

1,2,3,4,5 การ
ออกแบบ
และควบคุม
งาน
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

โครงการ
ของเทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

-  -  - โครงการ 500,000.00   500,000.00 500,000.00 โครงการได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

3. โครงการ
ก่อสร้างโดม
คลุมลาน
เอนกประสงค ์

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีใน
การจดักิจกรรม
ต่างๆ 

3. การ
เศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรม
และการโยธา-
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1,2,3,4,5 ประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 - ชุมชน 5,000,000.00 5,000,000.00 - ประชาชนจดั
กิจกรรมต่างๆ
ไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 
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4. งานขยายผวิ
จราจรคอนกรีต
เสริมเหลก็สาย
สิทธิรังสรรค ์หมู่ 
๒ (ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก โดย
เร่ิมจากแยก ถ.
พรหมดอย) 
 ต.ลุมพุก  
อ.ค าเข่ือนแกว้  
จ.ยโสธร 

เพื่อใหร้าษฎรได้
ใชส้ญัจรไปมาได้
อยา่งสะดวก 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน 

1,2,3,4,5 พ้ืนท่ีผวิ
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ขยายผวิ
จราจร
คอนกรีต
เสริมเหลก็ 
ระยะทาง 
๘๕ เมตร 

1.00 - - สาย 500,000.00 - - ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบาย
ในการสญัจร 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

5. งานปรับปรุง
ภูมิทศัน์ลานกีฬา
เอนกประสงค์
เทศบาลต าบล ค า
เข่ือนแกว้ หมู่ ๑ 
ต.ค  าเข่ือนแกว้ จ.
ยโสธร 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีใน
การเล่นกีฬา 
กิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน 

- ประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

1.00     แห่ง 180,200.00 -  -  ประชาชนจดั
กิจกรรมต่างๆ
ไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

6. งานปรับปรุง
ภูมิทศัน์รอบ
อาคารศาลา
ประชาคม
เทศบาลต าบล ค า
เข่ือนแกว้ หมู่ ๑ 
ต.ค  าเข่ือนแกว้ จ.
ยโสธร 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดใ้ชป้ระโยชน์
ไดอ้ยา่งเต็มท่ีใน
การจดักิจกรรม
ต่างๆ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน 

- ประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการ 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

1.00     แห่ง 87,600.00 -  -  ประชาชนจดั
กิจกรรมต่างๆ
ไดอ้ยา่ง
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วฒันธรรมประเพณ ีการค้าและการท่องเที่ยว 

7. โครงการ
ปรับปรุงตลาด
สด 

เพื่อพฒันาตลาด
สดใหไ้ด้
มาตรฐาน 

3. การ
เศรษฐกิจ-การ
พาณิชย-์งาน
ตลาดสด-งาน
จดัระเบียบ
ตลาดสด 

1,2,3,4,5 ตลาดสดได้
มาตรฐาน 

1 แห่ง 1.00  -  - แห่ง 400,000.00  -  - ประชาชน
ไดรั้บความ
สะดวกสบาย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง 

   

8. จดังานส่ง
ทา้ยปีเก่าตอ้นรับ
ปีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในชุมชน
และสนบัสนุน
การท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม  

 

 

 
 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
วฒันธรรม 

   

9. จดังาน
ประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในชุมชน
และสนบัสนุน
การท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

10. จดังาน
ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ 

เพื่อส่งเสริมความ
สามคัคีในชุมชน
และสนบัสนุน
การท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00  1.00  1.00 คร้ัง 800,000.00  800,000.00  800,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา    

11. งาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่อส่งเสริมการ
ท าบุญในวนั
ส าคญัทางพุทธ
ศาสนา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา 

   

12. งาน
ประเพณีออก
พรรษา 

เพื่อส่งเสริมการ
ท าบุญในวนั
ส าคญัทางพุทธ
ศาสนา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา    
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13. จดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมพบปะ
สงัสรรค ์เกิด
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษา 

   

14.จดังานวนั
คลา้ยวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา
รัชกาลท่ี ๙ วนั
ชาติ และวนัพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและ
ปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป 

1,2,3,4,5 ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
เกิดความ
สามคัคี 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

15.โครงการจดั
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติและ
ปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและ
ปกป้องสถาบนั
ส าคญัของชาติ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป 

 

1,2,3,4,5 ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกนั สร้าง
ความสามคัคี 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลศิ 

16.โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้
ความรู้ทางดา้น 

วชิาการ 
 

1,2,3,4,5 จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
พฒันาอาชีพ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

17. โครงการ
ฝึกอบรมพฒันา
องคค์วามรู้เพื่อ
เสริมสร้างอาชีพ
และการพฒันา
รายไดต้ามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใหป้ระชาชน
ไดรั้บความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานส่งเสริม
ความรู้
การเกษตร 

1,2,3,4,5 จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้รับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
ความรู้ในการ
พฒันาอาชีพ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

18. จดัเบ้ียยงั
ชีพใหแ้ก่คน
สูงอาย,ุ ผูพ้ิการ,
ผูป่้วยเอดส์ 

เพื่อช่วยเหลือ
สูงอาย,ุผูพ้ิการ,
ผูป่้วยเอดส์ ใหม้ี
ปัจจยัในการ
ด ารงชีวิต 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์ 

 

1,2,3,4,5 สูงอาย,ุผู ้
พิการ,
ผูป่้วยเอดส์ 
ไดรั้บ
สวสัดิการ 

สูงอาย,ุผู ้
พิการ,ผูป่้วย
เอดส์ ใน
เขตเทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 ผูสู้งอายุ,ผู ้
พิการและ
ผูป่้วยเอดส์ มี
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล  

   

19.  โครงการ
ช่วยเหลือราษฎร 
ท่ีประสบภยั
พิบติัต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณ
ภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์ 

 

1,2,3,4,5 ราษฎรท่ี
ประสบภยั 
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ 

ราษฎรท่ี
ประสบภยั 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผูป้ระสบสา
ธารณภยั
ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

20. โครงการ
พฒันาศกัยภาพ
สตรีไทยกา้วไกล
ไทยแลนด ์๔.๐ 

เพื่อส่งเสริม
บทบาทของสตรี
ใหเ้การพฒันา
ดา้นต่าง ๆ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์ 

 

1,2,3,4,5 กลุ่มสตรี
จ านวน 
100 คน 

กลุ่มสตรีใน
เขตเทศบาล 

100.00 100.00 100.00 คน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 สตรีในเขต
เทศบาลได้
เขา้มามี
บทบาทใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ินชุมชน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 
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21. โครงการ
ส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว 

เพื่อใหก้าร
ส่งเสริม
สนบัสนุน
สถาบนั 
ครอบครัวใหม้ี
ความอบอุ่นและ
มัน่คง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

1,2,3,4,5 สถาบนั
ครอบครัว
อบอุ่นและ
มัน่คง 

จดักิจกรรม
เพื่อ
สนบัสนุน
ส่งเสริม
ความอบอุ่น
และมัน่คง
ของสถาบนั
ครอบครัว
ในเขต
เทศบาล
จ านวน 1 

คร้ัง/ปี 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 สถาบนั
ครอบครัวใน
เขตเทศบาลมี
ความอบอุ่น
และมัน่คง 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

22.โครงการ
โรงเรียนผูสู้งอาย ุ

เพื่อพฒันาทกัษะ
ความรู้ต่างๆแก่
ผูสู้งอายใุหอ้ยู่ใน
สงัคมอยา่งมี
ความสุข 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

1,2,3,4,5 จ านวน
ผูสู้งอายท่ีุ
เขา้ร่วม
โครงการ 

ผูสู้งอายใุน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผูสู้งอายใุน
พ้ืนท่ีอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

23.โครงการ
กิจกรรมการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการ
ตั้งครรภไ์ม่
พร้อมในวยัรุ่น 

เพื่อใหเ้ยาวชน
ตระหนกัและเห็น
คุณค่าในตนเอง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

1,2,3,4,5 จ านวน
เยาวชนท่ี
เขา้ร่วม
โครงการ 

จดักิจกรรม
เพื่อสนบัสนุน
ส่งเสริมความ
อบอุ่นและ
มัน่คงของ
สถาบนั
ครอบครัวใน
เขตเทศบาล
จ านวน  1 

คร้ัง/ปี 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เยาวชนมี
ทกัษะและ
ภูมิคุม้กนัใน
การจดัการกบั
สถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองเพศ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

24.โครงการ
ส่งเสริมผูสู้งอายุ 

เพื่อใหผู้สู้งอายมุี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แข็ง
ชุมชน 

1,2,3,4,5 จ านวน
ผูสู้งอายท่ีุ
เขา้ร่วม
โครงการ 

ผูสู้งอายใุน
เขตเทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ผูสู้งอายมุี
สุขภาพดี 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

25.สนบัสนุน
ค่าอาหาร
กลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

เพื่อใหเ้ด็กไดรั้บ
อาหารกลางวนัท่ี
ถูกหลกั
โภชนาการ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

1,2,3,4,5 จ านวน
นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวนั 

เด็กนกัเรียน
ในศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

1.00 1.00 1.00 แห่ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 นกัเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม    

26.สนบัสนุน
ค่าอาหารเสริม
(นม) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
นกัเรียน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

1,2,3,4,5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

จ านวน
นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) 

เด็กนกัเรียน
ในศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

1.00 1.00 1.00 แห่ง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่
เด็กนกัเรียน
ป้องกนัการ
ขาด
สารอาหาร 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

27.อุดหนุน
อาหารกลางวนั
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่เดก็
นกัเรียนป้องกนั
การขาด
สารอาหาร 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

 

1,2,3,4,5 จ านวน
นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวนั 

นกัเรียนใน
สงักดั สพฐ.
ในพ้ืนท่ี 

2.00 2.00 2.00 แห่ง 5,600,000 5,600,000 5,600,000 เด็กนกัเรียน
รับประทาน
อาหารท่ีมี
คุณภาพและ
ถูกหลกั
โภชนาการ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 
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28. สนบัสนุน
ค่าอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน
สงักดั สพฐ 

เพื่อส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
นกัเรียน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

1,2,3,4,5 จ านวน
นกัเรียนได้
รับประทาน
อาหารเสริม
(นม) 

นกัเรียนใน
สงักดั สพฐ.
ในพ้ืนท่ี 

2.00 2.00 2.00 แห่ง 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพแก่
เด็กนกัเรียน
ป้องกนัการ
ขาด
สารอาหาร 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

29.จดักิจกรรม
เน่ืองในโอกาส
วนัเด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ของนกัเรียน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

1,2,3,4,5 จ านวน
นกัเรียนที่เขา้
ร่วมกิจกรรม 

ทุกโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี 

3.00 3.00 3.00 แห่ง 100,000 100,000 100,000 เด็กนกัเรียน
ไดแ้สดงออก
ละเล่น
กิจกรรม
นนัทนาการ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม    

30. โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ส าหรับ
สนบัสนุนค่า
จดัการเรียนการ
สอนของศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

เพื่อใหเ้ด็กมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอนเพื่อเป็น
การส่งเสริม
พฒันาการของ
เด็กอยา่ง
ครบถว้น 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

1,2,3,4,5 นกัเรียนใน
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็มี
อุปกรณ์การ
เรียนการ
สอนเพื่อ
เป็นการ
ส่งเสริม
พฒันาการ
ของเด็ก
เพียงพอ 

เด็กนกัเรียน
ในศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

1.00 1.00 1.00 แห่ง 120,000.00 120,000.00 120,000.00 เด็กไดรั้บการ
ส่งสร้าง
พฒันาการเด็ก
ทั้ง ๔ ดา้น
ของเด็ก
ปฐมวยั 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

31. โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
ส าหรับ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศกึษา
ส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเลก็
(ศพด.) 

เพื่อด าเนินการจดั
การศึกษา ตาม
งบประมาณท่ี
ไดรั้บการจดัสรร
จากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา-การ
บริหาร
การศึกษา 

1,2,3,4,5 นกัเรียนใน
ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ทุก
คนไดรั้บ
การ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายใน
การจดั
การศึกษา 

ด าเนินการใน
การสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายใน
การจดั
การศึกษา
ส าหรับศูนย์
พฒันาเดก็เลก็
ที่ไดรั้บ
จดัสรรจาก
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ่น 

1.00 1.00  1.00  แห่ง 65,000.00 65,000.00  65,000.00  ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็สามารถ
พฒันาศกัยภาพ
ดา้นการ
ส่งเสริม
การศึกษาของ
นกัเรียนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

32. โครงการ
ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและ
นนัทนาการ 

เพื่อกระตุน้ให้
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไป 
ตระหนกัถึง
ประโยชน์ของ
การออกก าลงักาย
ท่ีหลากหลาย 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม 

1,2,3,4,5, จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
แข่งขนักีฬา 
 
 

เด็ก เยาวชน 
และ
ประชาชน
ทัว่ไปใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล  
ค าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
ความสามคัคี 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

   

33. สนบัสนุน
วสัดุอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬา 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีวสัดุ-อุปกรณ์
ในการเล่นกีฬา 

2. บริการชุมชน
และสังคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ-งาน
กีฬาและ
นนัทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา 

1,2,3,4,5 จ านวน
ชุมชนท่ี
ไดรั้บวสัดุ
อุปกรณ์ 

ทุกชุมชน 5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
วสัดุ-อุปกรณ์
การกีฬาใชใ้น
การเล่นกีฬา 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วฒันธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม    

34. โครงการ
ปรับปรุง
ภาวะโภฃนาการ
และสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี 
 

เพื่อปรับปรุง
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

1,2,3,4,5 จ านวนเด็ก
ท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

เด็กในเขต
พ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

3.00 3.00 3.00 แห่ง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 เด็กสามารถ
เขา้ร่วม
กิจกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา 
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35.โครงการ
รอบรู้สุขภาพ
และพฒันาการ
เด็กปฐมวยั 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ 
ครูผูดู้แลเดก็ 
ผูป้กครองใหมี้
ความรู้
ความสามารถ ความ
เขา้ใจถูกตอ้ง
เกี่ยวกบัการส่งเสริม
พฒันาการเดก็
ปฐมวยั ทั้ง 4 ดา้น 
ใหเ้ดก็ไดรั้บอาหาร
กลางวนัที่ถูกหลกั
โภชนาการ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

1,2,3,4,5 จ านวนครู
ผูดู้แลเด็ก
ผูป้กครอง
เด็กในศูนย์
พฒันาเด็ก
เลก็ท่ีเขา้
ร่วม
โครงการ 

เด็กและ
เยาวชนใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบลค า
เข่ือนแกว้ 

3.00 3.00 3.00 แห่ง 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลฯและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงมี
สถานท่ีเล่น
กจิกรรม
นนัทนาการเพ่ือ
เสริมสร้าง
พฒันาการท่ีดีทั้ง
ดา้นร่างกายและ
จิตใจ 

ส่วน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา 

   

36.โครงการ
ป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ 

เพื่อป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ในเขต
เทศบาล 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 ปลอดโรค
พิษสุนขับา้ 

ใหบ้ริการ
ฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนผูป่้วย
โรคพษิสุนขั
บา้ลดลง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข 

   

37. โครงการ
ควบคุมและ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก  

เพื่อควบคุมและ
ป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกใน
เขตเทศบาล 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 ปลอดโรค
พิษสุนขับา้ 

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนผูป่้วย
โรค
ไขเ้ลือดออก
ลดลง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข    

38.โครงการ
ตรวจสารเคมีใน
เลือดใหแ้ก่
ประชาชน 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสุขภาพท่ีดีข้ึน
และสามารถ
ป้องกนัและแกไ้ข
ในการด ารงชีวิต
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี การตรวจ
สารเคมีใน
เลือดใหแ้ก่
ประชาชน 

- 5.00 - ชุมชน - 60,000.00 - ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
สุขภาพ
อนามยัท่ีดี 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข 

   

39.โครงการคดั
แยกขยะ
ช่วยเหลือ
สาธารณะ 
ช่วยเหลือสงัคม
ชุมชนสะอาด 

เพื่อปรับปรุง
สภาพชุมชมใน
เขตเทศบาลให้
เป็นชุมชนสะอาด 
เป็นเมืองน่าอยู ่

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 จ านวน
ครัวเรือนท่ี
เขา้ร่วม
โครงการ 

ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล
ต าบล        
ค  าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เทศบาลต าบล   
 ค  าเข่ือนแกว้
เป็นเมืองน่า
อยู ่

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข 

   

40.โครงการ
พฒันาตลาดสด
น่าซ้ือ 

เพื่อสร้างความ
ปลอดภยัในการ
บริโภคและ
สุขอนามยัท่ีดี
ของประชาชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 คร้ัง/ปี ตลาดสดใน
เขตพ้ืนท่ี
เทศบาล
ต าบล        
ค  าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัใน
การบริโภค
และ
สุขอนามยัท่ีดี
ข้ึน 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข 

   

41. โครงการ
พฒันาองค์
ความรู้ดา้น
สุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มใน
เขตเทศบาล
ต าบล 
 ค  าเข่ือนแกว้ 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และ
ส่งเสริมดา้น
สุขาภิบาลอาหาร
ใหก้บัประชาชน
ในเขตเทศบาลได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล        
ค  าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชน
ไดรั้บความรู้
เพ่ิมข้ึนและ
ปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้ง 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข    
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42. โครงการ
สตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยั 

เพื่อใหป้ระชาชน
มีสุขภาพดีและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล       
 ค  าเข่ือน
แกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมี
สุขภาพ
อนามยัท่ีดี
และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข, 
กอง
สาธารณสุข 

   

43.  โครงการ
อบรม
อาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก
(อถล.) 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหแ้ก่อาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก
(อถล.) 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี อาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษ์
โลก(อถล.) 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 อาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษ์
โลกไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

ส่วน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอ้ม, 

ส่วน
สาธารณสุข 
 

   

44. โครงการ/
กิจกรรมดา้นการ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา    ยา
เสพติดในพ้ืนท่ี 

เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1,2,3,4,5 ปัญหา    ยา
เสพติด
ลดลง 

ติดตั้งกลอ้ง 
cctv ตาม
จุดเส่ียง 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 สามารถ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
การแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

45. โครงการ
อุดหนุน ศพส.อ. 
ค าเข่ือนแกว้ 
 

เพื่ออุดหนุน
อ าเภอในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา     ยาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

1,2,3,4,5 จ านวน 1 
คร้ัง/ปี 

จ านวน 1 
คร้ัง/ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 10,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถ
ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
การแพร่
ระบาดของยา
เสพติด 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

46. จดั
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ
ชุมชน/ราษฎร
อาสาสมคัร 
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมเพ่ิม
ความรู้และ
ประสบการณ์
ใหก้บั
คณะกรรมการ
ชุมชน/ราษฎร
อาสาสมคัร 
ประชาชน 

 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1,2,3,4,5 5 ชุมชน กรรมการ/
ประชาชน
ชุมชนทั้ง 5 

ชุมชน 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ชุมชน
เขม้แข็ง 
ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
การพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

47. จดัเวที
ประชาคมเมือง/
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในบริหาร
การพฒันาชุมชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี ทุกชุมชน
ในเขต
เทศบาล 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
บริหารการ
พฒันาชุมชน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

48.โครงการ
อบรมพฒันาจิต
อาสาเทศบาล
ต าบล    
ค าเข่ือนแกว้ 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้ใหก้บัจิต
อาสาเทศบาล
ต าบล 
ค าเข่ือนแกว้ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี จิตอาสา
เทศบาล
ต าบลค า
เข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จิตอาสา
เทศบาลต าบล
ค าเข่ือนแกว้มี
ความรู้เพ่ิม
มากยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

49.โครงการ
อบรม รณรงค ์
ประชาสมัพนัธ์
ใหป้ระชาชนมา
ช าระภาษี 

เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีให้
รู้จกัหนา้ท่ีของผู ้
เสียภาษีอากรและ
เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์
ขั้นตอนการช าระ
ภาษีทอ้งถ่ิน 

 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1,2,3,4,5 1 คร้ัง/ปี ประชาชน
ในเขต
เทศบาล
ต าบล         
ค  าเข่ือนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั
การช าระภาษี
ทอ้งถ่ิน 

ส่วนการคลงั, 
กองคลงั, 
ส านกัคลงั 

   

50. ศูนย์
ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

การป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่, 
สงกรานต ์

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบ
ภายใน-การ
วางแผน
ป้องกนัภยั 

1,2,3,4,5 ตั้งจุดตรวจ 
2 คร้ัง/ปี 

จุดตรวจ
และบริการ
ร่วม ในเขต
พ้ืนท่ี 1 จุด 

1.00 1.00 1.00 จุด 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สามารถลด
ความสูญเสีย
ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นจาก
อุบติัเหตุ. 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 
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51. จดั
ฝึกอบรม
อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกนัและ
บรรเทา สาธารณ
ภยั 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การรักษา
ความสงบ
ภายใน-การ
วางแผน
ป้องกนัภยั 

1,2,3,4,5 อปพร. 80

คน ไดรั้บ
การ
ฝึกอบรม 

อาสาสมคัร
ปองกนัภยั
ของศูนย ์
อปพร.
เทศบาล
จ านวน 80 

คน 

80.00 80.00 80.00 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 สามารถป้องกนั
หรือใหค้วาม
ช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั
ต่างๆ ได้
ทนัท่วงทีและ
เกิดความ
เสียหายนอ้ย
ที่สุด 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

52. โครงการ
สร้างเสริม
จิตส านึก
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อใหบุ้คลากร
ทุกคนมคุีณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบติังาน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป 

1,2,3,4,5 จ านวน
บุคลากรท่ี
เขา้ร่วม
โครงการ 

บุคลากร
ของเทศบาล
ต าบล      
ค าเข่ือนแกว้ 

60.00 60.00 60.00 คน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 บุคลากรใน
หน่วยงานมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การ
ปฏิบติังาน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

53. ฝึกอบรม
และทศันศึกษาดู
งานคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา ฯและ
พนกังาน 
เทศบาล 

เพื่อพฒันาความรู้
ของสมาชิก และ
พนกังาน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป 

- 1 คร้ัง/ปี จ านวน 1 

คร้ัง / ปี 

1.00 1.00 1.00 คร้ัง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 บุคลากรของ
เทศบาลมี
ความรู้ และมี
ประสบการณ์
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

54. โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างประชาชนและ
หน่วยงาน 

2. บริการชุมชน
และสังคม-สร้าง
ความเขม้แข็งของ
ชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความ
เขม้แข็งชุมชน 

1,2,3,4,5 ๒ คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีฯ 

 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมี
ความเขา้ใจที่ดี
ต่อหน่วยงาน
และไดรั้บ
บริการอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

55. โครงการ
ตามพระราชด าริ  
 

เพื่อเทิดทูน
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การบริหารงาน
ทัว่ไป 

 

1,2,3,4,5 จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล     
ค าเขื่อนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
การร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ
พระราชด าริ 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

56. โครงการ
อนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช       
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 
 

 

เพื่อปกปัก
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
ส ารวจ เก็บ
รวบรวม ปลูก
รักษา อนุรักษ์
และใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การบริหารงาน
ทัว่ไป 

1,2,3,4,5 จ านวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล    
 ค  าเขื่อนแกว้ 

5.00 5.00 5.00 ชุมชน 10,000.00 - - ไดรั้กษาและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ทอ้งถ่ินให้
เป็นมรดก
ของชาติ
สืบไป 

ส านกัปลดั 
อบจ., ส านกั
ปลดัเทศบาล 

   

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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2.3   โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ในปี 256๓ 

เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. การจา้งออกแบบควบคุมงานก่อสร้างท่ีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วฒันธรรมประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 

2. โครงการปรับปรุงตลาดสด ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 400,000.00 

3. จดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 15,500.00 

4. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00 

5.จดังานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 800,000.00 

6. โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 130,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

7.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00 

8. จดัเบ้ียยงัชีพให้แก่คนสูงอาย,ุ ผูพิ้การ,ผูป่้วยเอดส์ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 4,273,800.00 

9. โครงการส่งเสริมสถาบนัครอบครัว ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00 

10.โครงการโรงเรียนผูสู้งอาย ุ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 40,000.00 

11.สนบัสนุนค่าอาหารกลางวนั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 465,660.00 

12.สนบัสนุนค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 6,000,000.00 

13.อุดหนุนอาหารกลางวนั ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 4,273,800.00 

14. สนบัสนุนค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสงักดั สพฐ. ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 3,235,000.00 

15.จดักิจกรรมเน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 70,000.00 

16.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับสนบัสนุนค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้(รายหวั) 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและ
วฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส านกั
การศึกษา 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 465,660.00 

17. โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00 
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18. โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00 

19.โครงการคดัแยกขยะช่วยเหลือสาธารณะ ช่วยเหลือสงัคมชุมชนสะอาด ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

20.โครงการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลต าบล
ค าเข่ือนแกว้ 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

21.โครงการอบรมอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก (อถล.) ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนสาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย ์, 
ส านกัสาธารณสุข 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 50,000.00 

22. โครงการ/กิจกรรมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 20,000.00 

23. โครงการอบรม รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนมาช าระภาษี ส่วนการคลงั, กองคลงั, ส านกัคลงั เงินอุดหนุนทัว่ไป 30,000.00 

24. ฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ และพนกังาน 
เทศบาล 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 330,000.00 

25. อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองคก์รภาคเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

26. โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

 10,000.00 

รวม 20,959,420.00 
 

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

2.๔  โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 256๓ 
 

เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 

ช่ือโครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 

1. โครงการด าเนินการวางและจดัท าผงัเมืองชุมชน (ทต.ค าเข่ือนแกว้) ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

2. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

50,000.00 

   

2. โครงการก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

2. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

5,000,000.00 

   

3. งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็สายสิทธิรังสรรค ์หมู่ ๒ (ฝ่ังทิศ
ตะวนัตก โดยเร่ิมจากแยก ถ.พรหมดอย)  ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

2. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานท่ี

ไฟฟ้าสาธารณะ 

500,000.00 

   

4. งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ถนนเทศบาล ๑๐  หมู่ ๒ (ฝ่ังทิศ
ตะวนัออก โดยเร่ิมจากแยก ถ.พรหมดอย)  ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแกว้ จ.ยโสธร 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

2. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและ
ชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การ

สาธารณูปโภค 

500,000.00 

   

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวติ วฒันธรรมประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว 

5. จดังานประเพณีสงกรานต ์ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว-ประชาสมัพนัธ์การ
ท่องเท่ียว 

100,000.00 
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6. งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน-

ส่งเสริมการศาสนา 

30,000.00 

   

7.งานประเพณีออกพรรษา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน-

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

30,000.00 

   

8. จดังานประเพณีลอยกระทง ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน-

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

100,000.00 

   

9.จดังานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน-

ประเพณีทอ้งถ่ิน 

800,000.00 

   

ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 

10. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิชาการ 

100,000.00 

   

11. โครงการฝึกอบรมพฒันาองคค์วามรู้เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและการพฒันา
รายไดต้ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริม

ความรู้การเกษตร 

100,000.00 

   

12.โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีไทยกา้วไกลไทยแลนด ์๔.๐ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิชาการ 

100,000.00 

   

13. โครงการช่วยเหลือราษฎร ท่ีประสบภยัพิบติัต่างๆ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-งานสวสัดิการสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์-การสงัคมสงเคราะห์ 

100,000.00 

   

14.โครงการ/กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมใน
วยัรุ่น 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิชาการ 

30,000.00 

   

15. แกไ้ขปัญหาความยากจน ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมท่ีให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิต 

200,000.00 

   

16. จดัฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน/ราษฎรอาสาสมคัร ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิขาการ 

500,000.00 

   

17. จดัเวทีประชาคมเมือง/ชุมชน ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานบริหาร

ทัว่ไป-การจดัตั้งประชาคม 

50,000.00 

   

18.เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิขาการ 

50,000.00 

   

19. โครงการช่วยเหลือราษฎร ท่ีประสบภยัพิบติัต่างๆ ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-งานสวสัดิการสงัคมและ
สงัคมสงเคราะห์-การสงัคมสงเคราะห์ 

100,000.00 
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20. โครงการส่งเสริมสถาบนัครอบครัว ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิขาการ 

500,000.00 

   

21. โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและนนัทนาการ ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานกีฬาและนนัทนาการ-การส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา 

100,000.00 

   

22. สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

2. บริการชุมชนและสงัคม-การ
ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ-
งานกีฬาและนนัทนาการ-การส่งเสริม

กิจกรรมกีฬา 

100,000.00 

   

23. โครงการสร้างเสริมจิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-
สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ-การบริการ

สาธารณสุข 

100,000.00 

   

24. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาศกัยภาพบริการเดก็และเยาวชน ส านกัปลดั อบจ., ส านกัปลดัเทศบาล, ส านกังานปลดั 
อบต. 

2. บริการชุมชนและสงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน-งานส่งเสริม
และสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน-
กิจกรรมให้ความรู้ทางดา้นวิขาการ 

10,000,000.00 

   

25. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล กลางแจง้พร้อมติดตั้งเคร่ืองออกก าลงั
กายและเคร่ืองเล่นนนัทนาการ 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษา
และวฒันธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, 

ส านกัการศึกษา 

1. บริหารทัว่ไป-บริหารงานทัว่ไป-
งานบริหารทัว่ไป-การบริหารงาน

ทัว่ไป 

3,500,000.00 

   

ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

26. โครงการตามพระราชด าริ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, ส านกัช่าง, ส านกัการช่าง 

2. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและ
ชุมชน-งานสวนสาธารณะ-การ
ก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษา

สวนสาธารณะ 

150,000.00 

   

รวม 96,791,660.00 
   

                                                ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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ประกาศ เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมี
ส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) ก าหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี 

    ดงันั้นเพ่ือการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจดัท างบประมาณ การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการเทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ ดงัน้ี 

ก. วสัิยทัศน์ ของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ 
    "เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ เป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนเขม้แขง็ แหล่งความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี ดว้ยวิถีธรรมาภิบาล" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ 
     

ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

    ยทุธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน 

 

    ยทุธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วฒันธรรมประเพณี การคา้และการท่องเท่ียว 
 

    ยทุธศาสตร์การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
 

    ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

ง. การวางแผน 

    เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใ้น
แผนพฒันา 4 ปี ต่อไป 

    เทศบาลต าบลค าเข่ือนแกว้ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวนัท่ี  15 พฤศจิกายน 2559 โดยไดก้ าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพฒันาแหล่งน ้าและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐาน 

20 20,156,200.00 12 51,000,000.00 10 127,000,000.00 

ยทุธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วฒันธรรมประเพณี การคา้และการท่องเท่ียว 18 2,750,000.00 21 4,550,000.00 23 44,550,000.00 

ยทุธศาสตร์การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 74 73,621,660.00 74 61,871,000.00 69 61,701,000.00 

ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 12 24,700,000.00 12 59,700,000.00 12 47,700,000.00 

รวม 124 121,227,860.00 119 177,121,000.00 114 280,951,000.00 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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----------------- 
3.๑. บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
   ๑. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย   เทศบาลต าบลค าเขื่อนแกว้จึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 
   ๒. ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาระค่าใช้จ่าย  ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน   
สู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 
   หมายเหตุ :  ปัญหาและอุปสรรเป็นข้อจ ากัดที่เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วประสบปัญหามาเป็นเวลา
หลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือ ภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ที่ 
ต้องท า ในขณะที่รายได้ที่ได้รับโดยเฉลี่ยแล้วเพ่ิมขึ้นน้อยมาก 
                              
3.2. ข้อเสนอแนะ   
      ๑. กอง/ส านัก ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ  และการติดตาม
ประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น  ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
   ๒.  เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นอกจาก
เสนอสภาเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วรับทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องมีการส าเนาให้กอ
อง/ส านักต่างๆ ได้รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/ส านัก เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง  พัฒนาให้ดีขึ้นหรือ
รักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
   ๓. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายและการน า
แผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบปริมาณมากกว่าที่
ผ่านมาเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
   ๔. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคัญในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแต่จากการได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีน้อย ไม่
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


