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                                             ค ำน ำ  
                 ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
            ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลนางาม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลนางาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) ขึ้น เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางามเพ่ือเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                ส่วนท่ี 1 

บทน า 
*********************** 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่ งเสริมการลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท่องเที่ ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง 
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

 
การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนา
ในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดย
การติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  
             การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  

 ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด   เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 

๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น   การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      



๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)   

 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕9 ข้อ ๑๔ (๕)  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 



 

 

 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางาม  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 (๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 

 
 
 
 



 
 

(๔)  ความก้าวหน้า     
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (การพัฒนาด้านการคมนาคม  โครงสร้างพื้นฐาน   

ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน   ) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ (การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการท าการเกษตรและการ

เลี้ยงสัตว์) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ (สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนา 

อาชีพที่สอดคลองกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน   การส่งเสริมการลงทุน  การสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม (ป้องกันด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน   
การรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด  การกีฬาและการออกก าลังกาย  การส่งเสริม การส่งเคราะห์และส่งเส ริม
ผู้ด้อยโอกาส  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ   (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า  

และระบบนิเวศ  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
                   ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรท่องเที่ยว (ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน  
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ) 
  

 (๕)  ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล     
        ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน

หรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต     

        ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
งาม ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

 



 
 
 
 

   ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้ รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้ เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก
ปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
    (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ 2 

าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

  
                          การพัฒนาองค์กาบริหารส่วนต าบลนางาม 
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
                              “ชุมชนน่าอยู่ คู่เกษตรกรรม น าด้านการศึกษา” 
พันธกิจ 
            พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 
         1. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม ด้านระบบประปาหมู่บ้าน ด้านไฟฟ้า 
         2. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้าน/ชุมชน  

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการจัดบริการเกษตรเพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท าและเพ่ิมรายได้ 
3. การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาการบริหารโครงการที่ดี เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. สร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยจดัระบบสาธารณูปโภค  
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพอนามัยดี  ประชาชนมีอาชีพ มี
งานท า และรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียง 
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชนและครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิต
พ่ึงตนเองได้ 

               ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาด้านคมนาคม 
1.2 พัฒนาด้านระบบประปา 
1.3 พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
  2.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
  2.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
    3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรกรให้มีทักษะและความรู้เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 
ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ การค้า     
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปลกูพืชแนวเกษตรอินทรีย์ 
    3.3 ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชวีิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตทางการเกษตร 
 
 



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  4.1  ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน และการควบคุมโรคติดต่อ 
  4.2  ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  4.3  สนับสนุนกิจกรรมการกีฬา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4.4  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน พิการและผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  4.5  ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
  5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือเรียนรู้สู่อาเซียน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2  ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3  สร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  7.1  พัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการเกษตร 
  7.2  ส่งเสริมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 
  7.3  พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
    

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           ส่วนท่ี 3 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
 

  การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง  เดือน 
มีนาคม พ .ศ. ๒๕๖1) ด าเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
นางาม   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61  ถึง มีนาคม 
๒๕๖1) ขึ้น   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ข้อ 28  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง     จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

(โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้) 
1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน  
และภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 
 
 

 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางามได้รับ  การแต่งตั้ง 

จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางาม ตามค าสั่งที่ 124/2559  เมื่อวันที่  16 มีนาคม  2559  ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย 
1.  นายไพวัล วรติยะ            สมาชิกสภาท้องถิ่น  
2.  นายเกียรติก้อง ใหญ่สาร      สมาชิกสภาท้องถิ่น  
3.  นายยวงนิตย์ ค าไพ           สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.  นายมนู อรรคสังข์            ตัวแทนประชาคม  
5.  นายเชษฐพล อรรคสังข์                ตัวแทนประชาคม 
6.  นางนิภาพร ไชยราช นักวชิาการเกษตรช านาญการ   ผู้แทนหน่วยงาน  
7.  นายอัษฏางค์ มงคล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนางาม ผู้แทนหน่วยงาน  
8.  นายณรงค์ สุขรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนางาม  หัวหน้าส่วนการบริหาร  
9.  นางบุญทิพย์ กิจันดา  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม อบต.นางาม     หัวหน้าส่วนการบริหาร  
10.  นายพุฒ ยศทะราช       ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. นายบัวลัย ดวนลี        ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางาม ได้คัดเลื อกให้
นาย ไพวัล วรติยะ ต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ม.7  เป็นประธานกรรมกรรม และนายณรงค์ สุขรี รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม   
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2. สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
4. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก ากับการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม 
ประเด็นการประเมิน มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์       การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง   
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                        ส่วนที่ ๔ 
             สรุปผลการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่   
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2561 
รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
 

 ตารางท่ี1 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562          2563         2564 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน  

47 11,706,000 47 11,706,000 47 11,706,000 188 46,240,000 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
แหล่งน้ า 

6 1,900,000 6 1,900,000 6 1,900,000 24 7,600,000 

3 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การเกษตรและเศรษฐกจิ 

14 730,000 14 730,000 14 730,000 56 2,920,000 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคน
และสังคม 

154 38,598,420 154 38,598,420 154 38,598,420 616 154,393,680 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
การศกึษา 

31 26,348,960 31 26,348,960 31 26,348,960 124 105,395,840 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม   

12 659,500 12 659,500 12 659,500 48 2,638,000 

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 36 4,200,000 

รวม 273 80,992,880 273 80,992,880 273 80,992,880 1,092 323,971,520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ตารางท่ี 2  จ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

  
   รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.นางาม มีดงัน้ี 
ล าดับที ่ โครงการตามข้อบัญญตัิประจ าปี 2561                       

งบประมาณ 

(1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงการสร้างพืน้ฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             ตั้งไว้ 

1 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์  ม.1  199,700 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ 2 349,700 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านนางาม หมู่ที่ 3 194,000 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนางามใต้หมู่ที่ 4 213,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   บ้านนางามใต้ หมู่ที่ 4 130,900 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสร้างแป้น หมู่ที่ 5 200,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนายอ หมู่ที่ 6 150,000 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  บ้านนายอ หมู่ที่ 6 216,000 

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู   บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7 199,600 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านดอนกกโพธิ์ หมู่ที่ 7 150,000 

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านโนนค า  หมู่ที่ 8 200,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค่ายเสรี หมู่ที่ 9 251,700 

13  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปูตัวยูพร้อมบ่อพัก บ้านดอนสวัสดิ์  หมู่ที่ 10 300,000 

14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  บ้านสร้างแป้น หมูท่ี่ 11 426,000 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านน้อยพัฒนา  หมู่ที่ 12 200,000 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 145,000 

17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอน้อย หมู่ที่ 14 199,700 

 
 



 แผนงานการพาณิชย์ 
18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานประปา 

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 แรงม้า 38,000 

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรงม้า 29,000 

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 3 แรงม้า 39,000 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,100 

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  1.5 HP 4,500 

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  2 HP 7,500 

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  3 HP 9,000 

         แผนงานเคหะและชุมชน 
 
19 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง/พาดดับ/สาธารณะในต าบล

นางาม 

 

ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ 75,000 

20 วัสดุก่อสร้าง 20,000 

21 วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000 

22 ค่าไฟฟ้าสาธารณะต าบลนางาม 300,000 

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพ้ืนที่อบต.นางาม 299,880 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต อบต.นางาม 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 13 400,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่ง ้ำ   
- ไม่มีโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ -  

       (3)ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
25 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัดโรคและแมลง

ศัตรูพืช 
15,000 

26 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 

27  โครงการ ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด 15,000 



เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
28 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนวเกษตร อินทรีย์ 30,000 

29  วัสดุการเกษตร 10,000 

(2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 

  แผนงารบริหารทั่วไป  

30  เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 

31  เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 

32 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 

33 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก.อบต 86,400 

34 เงินค่าตอบแทนฝ่ายสภาอบต.นางาม 2,577,600 

35 เงินเดือนพนักงาน 2,200,000 

36 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 84,000 

37 เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 

38  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,767,084 

39  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง        252,000 

41  ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 250,000 

41 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน 30,000 

42 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 

43 เงินค่าเช่าบ้าน 10,000 

44 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 30,000 

45 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ 96,000 

46 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 41,400 

47 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 50,000 

48 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 300,000 

49 ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวงมาลา 5,000 

50  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน 30,000 

51 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 150,000 

52 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 

53 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 4293 นครพนม 67,200 
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746 นครพนม 67,200 



 
 

รถจักรยานยนต์ 11,700 
อ่ืนๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 10,000 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 80,000 

54 ค่าวัสดุส านักงาน 91,559 

55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 

56 
 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
วัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข4293 นครพนม 43,500 

วัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746นครพนม 43,500 

วัดสุเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ 3,700 
วัสดุเชื้อเพลิงส าหรับอ่ืนๆเช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 15,000 

57 ค่าวัสดุหล่อลื่น  
วัสดุหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 4293นครพนม 2,000 
วัสดุหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746นครพนม 2,000 
วัสดุหล่อลื่อส าหรับรถจักรยานยนต์ 300 

วัสดุหล่อลื่นส าหรับอ่ืนๆ เช่นเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 3,000 
 58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 

 59 วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 

60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 

61 วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 

62 วัสดุก่อสร้าง 10,000 

63 ค่าไฟฟ้าส านักงาน 320,000 

64 ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 

65 ค่าไปรษณีย์ 8,000 

66 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 95,800 

67 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ต่างๆ 30,000 

68 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ 30,000 

69 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,500 

70 โต๊ะหมู่บูชา 17,000 

71 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าฝน 45,000 

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม 25,000 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
73 เงินเดือนพนักงาน 1,200,000 



 4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 10,000 

75 เงินประจ าต าแหน่ง 84,000 

76 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 448,628 

77 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 72,000 

78 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 130,000 

79 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 40,000 

80 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 

81  รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 96,000 

82  รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 41,400 

 83  รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 8,000 

84  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 

85  โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่) 10,000 

86  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 

87 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000 

88 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 

89 ค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปา 140,000 

90 ค่าไปรษณีย์ 10,000 

91 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน 2,500 

92 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์  32,000 

93 อุดหนุนอบต.โพนทองเพ่ือด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. 30,000 

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
94 ค่าตอบแทนการสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100,000 

95 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.นางามประจ าปี 2561 25,000 

96 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 15,000 

97 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในสถานศึกษา(การป้องกันและระงับอัคคีภัย) 15,000 

98 โครงการอบรมทบทวนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพสมาชิกอปพร./กู้ชีพ 50,000 

99 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

12,800 



ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 

100 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย/สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 
ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 
วัสดุเชื้อเพลิงส าหรับรถส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 75,000 
วัสดุหล่อลื่อส าหรับรถส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 3,800 

วัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบอปพร.จ านวน 50 ชุด ๆละ 1,800) 90,000 
แผนงานสาธารณสุข  
101 โครงการรณรงค์ป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 20,000 

102 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20,000 

103 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 50,000 

104 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เคมีภัณฑ์ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายหรือแมลงน าโรค) 90,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
105 เงินเดือนพนักงาน 330,000 

106 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 10,000 

107 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 

108 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 339,552 

109 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 24,000 

110 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืน 55,796 

111 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 

112 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 96,000 

113 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 

114 โครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐานของอบต.นางาม 15,000 

115 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 

116 ค่าวัสดุส านักงาน 15,000 

117 ค่าไปรษณีย์ 5,000 

118 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ 16,000 

119 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 50,000 

120 โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000 

121 อุดหนุนอ าเภอเรณูนครโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ 
อ าเภอเรณูนคร 

10,000 

 แผนงานเคหะและชุมชน  



122 เงินเดือนพนักงาน 650,000 

123 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 20,000 

124 เงินประจ าต าแหน่ง 84,000 

125 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 929,736 

126 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง 108,000 

127 ค่าตอบแทนก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 84,978 

128 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 80,000 

129 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 

130 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 

131 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 

132 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 85,000 

133 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  
รถบรรทุก(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-7936 นครพนม 12,800 

 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน 30,000 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 

134 ค่าวัสดุส านักงาน 15,000 

135 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 
 
  

20,000 

 วัสดุเชื้อเพลิง  

136 วัสดุเชื้อเพลิงส าหรับรถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่นแรง(รถกระเช้า)หมายเลข
ทะเบียน 80-7936 นครพนม 

78,000 

  ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง       20,000 
137 วัสดุหล่อลื่น  

วัสดุหล่อลื่นรถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่นแรง(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-
7936 นครพนม 

10,000 

ทรัพย์สินอื่น ที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันหล่อลื่น 10,000 
138 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 

139 วัสดุก่อสร้าง 20,000 

140 วัสดุส ารวจ 10,000 

141 ค่าไปรษณีย์ 5,000 

142 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ 16,000 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  



143 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 10,000 

144 โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพ่ือชีวิตที่อบอุ่น 120,000 

145 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจ าปี 2561 30,000 

146 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนรู้ในเขตต าบล
นางาม 

20,000 

147 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีต าบลนางาม 56,000 

148 โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลนางาม 120,000 

149 โครงการฝึกสมาธิเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ 90,000 

150 โครงการป้องกันยาเสพติด(ติดตั้งกล้อง CCTV) 336,600 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

151 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  50,000 

152 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ 35,000 

153 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี พ.ศ. 2561 80,000 

แผนงานงบกลาง  

154 เงินสมทบประกันสังคม 270,000 

155 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 

156 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,504,000 

157 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,808,000 

158 เงินส ารองจ่ายกรณีเกิดความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน 400,001 

159 อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 140,000 

160 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 215,456 

        แผนงานการศึกษา  

161 เงินเดือนพนักงาน 659,520 

162 เงินเดือนข้าราชการคร ู 1,700,280 

163 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 40,000 

164 เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 

165 ค่าจ้างพนักงานจ้าง 854,376 

166 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 132,000 

167 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ 200,000 

168 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 60,000 

169 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000 



17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 85,000 

177 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,000 

172 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 

173 ค่าไปรษณีย์ 5,000 

174 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ 16,000 

175 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 

176 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 70,000 

177 โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม 35,000 

178 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 784,000 

179 โครงการจัดการเรียนการสอน(ค่าสื่อการเรียน) 272,000 

180 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 306,592 

181 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กในโรงเรียน 1,226,368 

182 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.นางามค่าอาหารกลางวัน 2,560,000 

             แผนงานเคหะและชุมชน  

183 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าก าจัดขยะมูลฝอย) 162,000 

184 โครงการหน้าบ้านสวยหลัง บ้านสวน ในบ้านสะอาด 20,000 

185 โครงการฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนต าบลนางาม 20,000 

 
186 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7535 นครพนม 

12,800 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 
187 
 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   15,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 

188 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

 วัสดุเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7535 นครพนม 90,000 
วัสดุหล่อลื่นรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-7535 นครพนม 10,000 

189 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก 42,500 

          แผนงานการเกษตร  
190 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน 15,000 

191 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 30,000 

            แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

192 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 100,000 



193 โครงการพริกหวานข้าวสารหอมประจ าปี 2561 150,000 

194 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจ าปี 2561 50,000 

195 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณูนคร ตามโครงการสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟ
นครพนม 

50,000 

196 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณูนคร ตามโครงการสนับสนุน โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีฟ้อนร าผู้ไทเรณูนคร 

10,000 

  
      



ตารางท่ี 3   สรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโครงการ(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564(เฉพาะโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
      ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561) 

  
ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดบั

ที่ 

ชื่อโครงการ ยทุธศาสตร์ งบประมาณ ที่มาของงบประมาณ          โอน(+/-)                   ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

ยงัไม่

ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 199,700 ข้อบัญญัต ิ     

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 โครงสร้างพ้ืนฐาน 349,700 ข้อบัญญัต ิ     

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 194,000 ข้อบัญญัต ิ     

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 213,000 ข้อบัญญัต ิ     

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 130,900 ข้อบัญญัต ิ     

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โครงสร้างพ้ืนฐาน 200,000 ข้อบัญญัต ิ     

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6(อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงโครงการ) 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 150,000 ข้อบัญญัต ิ     

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6 โครงสร้างพ้ืนฐาน 216,000 ข้อบัญญัต ิ     

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน 199,600 ข้อบัญญัต ิ     

          



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

   อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

  ยงัไม่
ด าเนินการ   

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน 150,000 ข้อบัญญัต ิ     

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 8 โครงสร้างพื้นฐาน 200,000 ข้อบัญญัต ิ     

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน 251,700 ข้อบัญญัต ิ     

13  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปูตัวยูพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 10 โครงสร้างพื้นฐาน 300,000 ข้อบัญญัต ิ     

14  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 11 โครงสร้างพื้นฐาน 426,000 ข้อบัญญัต ิ     

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 12 โครงสร้างพื้นฐาน 200,000 ข้อบัญญัต ิ     

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 โครงสร้างพื้นฐาน 145,000 ข้อบัญญัต ิ     

17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 โครงสร้างพื้นฐาน 199,700 ข้อบัญญัต ิ -199,700    ไม่ได้
ด าเนินการ 

                                                                                                       

 

  

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

  อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

               แผนงานการพาณิชย ์

18 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์งานประปา   

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 แรงม้า โครงสร้างพืน้ฐาน 38,000 ข้อบญัญตั ิ    

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรงม้า โครงสร้างพืน้ฐาน 29,000 ข้อบญัญตั ิ    

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 3 แรงม้า โครงสร้างพืน้ฐาน 39,000 ข้อบญัญตั ิ    

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง โครงสร้างพืน้ฐาน 11,100 ข้อบญัญตั ิ    

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  1.5 HP โครงสร้างพืน้ฐาน 4,500 ข้อบญัญตั ิ    

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  2 HP โครงสร้างพืน้ฐาน 7,500 ข้อบญัญตั ิ    

ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  3 HP โครงสร้างพืน้ฐาน 9,000 ข้อบญัญตั ิ    

 



 

ล าดบั

ที่ 

 

ชื่อโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตต าบล 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัต ิ 400,000 +330,000    

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.14 โครงสร้างพ้ืนฐาน - - +208,147    

 

20 

โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง/พาดดับ /สาธารณะในเขตพื้นที่ต าบล
นางาม 

 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภท   โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัต ิ 75,000     

21 วัสดุ ก่อสรา้ง โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัต ิ 20,000     

22  วัสดุเครื่องแต่งกาย โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัต ิ 10,000     

23 ค่าไฟฟ้าสาธารณะต าบลนางาม โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบัญญัต ิ 300,000     

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่อบต.นางาม โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อบญัญตั ิ 299,880     

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 

ล าดั

บท่ี 

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

- ไม่มีโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณ  ด้านแหล่งน า้ - ข้อบญัญตั ิ - - - 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

25 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืช 

การเกษตรและเศรษฐกิจ 15,000 ข้อบญัญตั ิ    

26 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การเกษตรและเศรษฐกิจ 50,000 ข้อบญัญตั ิ    

27  โครงการ ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

การเกษตรและเศรษฐกิจ 15,000 ข้อบญัญตั ิ    

28 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนวเกษตร อินทรีย์ การเกษตรและเศรษฐกิจ 30,000 ข้อบญัญตั ิ    

29  วัสดุการเกษตร การเกษตรและเศรษฐกิจ 10,000 ข้อบญัญตั ิ    

 

 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคนและสังคม 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยูร่ะหวา่งการ

เนินการ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานบริหารทั่วไป  

30  เงินเดือนนายก/รองนายก คนและสังคม 514,080 ข้อบญัญตั ิ     

31  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก คนและสังคม 42,120 ข้อบญัญตั ิ     

32 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก คนและสังคม 42,120 ข้อบญัญตั ิ     

33 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก.อบต คนและสังคม 86,400 ข้อบญัญตั ิ     

34 เงินค่าตอบแทนฝ่ายสภาอบต.นางาม คนและสังคม 2,577,600 ข้อบญัญตั ิ     

35 เงินเดือนพนักงาน คนและสังคม 2,200,000 ข้อบญัญตั ิ     

36 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน คนและสังคม 84,000 ข้อบญัญตั ิ     

37 เงินประจ าต าแหน่ง คนและสังคม 168,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

  อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

38  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง คนและสังคม 1,767,084 ข้อบญัญตั ิ     

39  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง คนและสังคม 252,000 ข้อบญัญตั ิ     

40  ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

คนและสังคม 250,000 ข้อบญัญตั ิ     

41 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

42 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนและสังคม 40,000 ข้อบญัญตั ิ     

43 เงินค่าเช่าบ้าน คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

44 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

45 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ คนและสังคม 96,000 ข้อบญัญตั ิ     

46 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คนและสังคม 41,400 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

ล าดบั

ท่ี 

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ท่ีมาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

  อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

47 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

48 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คนและสังคม 300,000 ข้อบญัญตั ิ     

49 ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวงมาลา คนและสังคม 5,000 ข้อบญัญตั ิ     

50  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

51 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร คนและสังคม 150,000 ข้อบญัญตั ิ     

52 โครงการจดัการเลอืกตัง้ คนและสงัคม 200,000 ข้อบญัญตั ิ     

53 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 4293 
นครพนม 

คนและสังคม 67,200 ข้อบญัญตั ิ     

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746 
นครพนม 

คนและสังคม 67,200 ข้อบญัญตั ิ     

รถจักรยานยนต์ คนและสังคม 11,700 ข้อบญัญตั ิ     



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

   ยงัไม่
ด าเนินการ 

 อ่ืนๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ คนและสังคม 80,000 ข้อบญัญตั ิ     

54 ค่าวัสดุส านักงาน คนและสังคม 91,559 ข้อบญัญตั ิ     

55 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

56 วัสดุเชื้อเพลิง 

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข4293 นครพนม คนและสังคม 43,500 ข้อบญัญตั ิ     

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746นครพนม คนและสังคม 43,500 ข้อบญัญตั ิ     

รถจักรยานยนต์ คนและสังคม 3,700 ข้อบญัญตั ิ     

และอ่ืนๆเช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

  อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

    ยงัไม่
ด าเนินการ 

57 วัสดุหล่อลื่น    

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 4293
นครพนม 

คนและสังคม 2,000 ข้อบญัญตั ิ     

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 8746
นครพนม 

คนและสังคม 2,000 ข้อบญัญตั ิ     

รถจักรยานยนต ์ คนและสังคม 300 ข้อบญัญตั ิ     

และอ่ืนๆ เช่นเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ คนและสังคม 3,000 ข้อบญัญตั ิ     

58 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

59 วัสดุคอมพิวเตอร์ คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

   อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

61 วัสดุงานบ้านงานครัว คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

62 วัสดุก่อสร้าง คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ +100,000    

63 ค่าไฟฟ้าส านักงาน คนและสังคม 320,000 ข้อบญัญตั ิ     

64 ค่าบริการโทรศัพท์ คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

65 ค่าไปรษณีย์ คนและสังคม 8,000 ข้อบญัญตั ิ     

66 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คนและสังคม 95,800 ข้อบญัญตั ิ     

67 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ต่างๆ คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

68 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

  ยงัไม่
ด าเนินการ 

69 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน คนและสังคม 12,500 ข้อบญัญตั ิ     

70 โต๊ะหมู่บูชา คนและสังคม 17,000 ข้อบญัญตั ิ     

71 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าฝน  คนและสังคม 45,000 ข้อบญัญตั ิ     

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม คนและสังคม 25,000 ข้อบญัญตั ิ     

แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) 

73 เงินเดือนพนักงาน คนและสังคม 1,200,000 ข้อบญัญตั ิ     

74 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

75 เงินประจ าต าแหน่ง คนและสังคม 84,000 ข้อบญัญตั ิ     

76 ค่าจ้างพนักงานจ้าง คนและสังคม 448,328 ข้อบญัญตั ิ     

77 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง คนและสังคม 72,000 ข้อบญัญตั ิ     



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

78 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ คนและสังคม 130,000 ข้อบญัญตั ิ -5,500    

79 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนและสังคม 40,000 ข้อบญัญตั ิ     

80 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ +1,000    

81  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการจ้างเหมาบริการทั่วไป คนและสังคม 96,000 ข้อบญัญตั ิ -10,000    

82  รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คนและสังคม 41,400 ข้อบญัญตั ิ     

83  รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ คนและสังคม 8,000 ข้อบญัญตั ิ     

84  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คนและสังคม 80,000 ข้อบญัญตั ิ     

85  โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่(อบต.เคลื่อนที่) คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

86  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

   ยงัไม่
ด าเนินการ   

87 ค่าวัสดุส านักงาน คนและสังคม 40,000 ข้อบญัญตั ิ +10,000    

88 วัสดุคอมพิวเตอร์ คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ -15,000    

89 ค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปา คนและสังคม 140,000 ข้อบญัญตั ิ +182,000    

90 ค่าไปรษณีย์ คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ -2,000    

91 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน คนและสังคม 2,500 ข้อบญัญตั ิ     

92 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์  คนและสังคม 32,000 ข้อบญัญตั ิ     

93 อุดหนุนอบต.โพนทองเพ่ือด าเนินงานของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท. 

คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

                                        ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
94 ค่าตอบแทนการสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คนและสังคม 100,000 ข้อบญัญตั ิ -47,500    

95 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบต.นางามประจ าปี 2561 

คนและสังคม 25,000 ข้อบญัญตั ิ     

96 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

97 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในสถานศึกษา
(การป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

98 โครงการอบรมทบทวนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพสมาชิกอป
พร./กู้ชีพ 

คนและสงัคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

99 ค่าบ ารุงและรักษาทรัพยส์ิน 

ค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

คนและสงัคม 12,800 ข้อบญัญตั ิ +32,200    

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ คนและสงัคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

  



 

ล าดบั

ที ่

 

                                            ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

    ยงัไม่
ด าเนินการ 

100 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย/สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ +20,000    

ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

วัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

คนและสังคม 75,000 ข้อบญัญตั ิ -32,200    

วัสดุหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

คนและสังคม 3,800 ข้อบญัญตั ิ     

วัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบอปพร.จ านวน 50 ชุด ๆ
ละ 1,800) 

คนและสงัคม 90,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

                                            ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

   ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานสาธารณสขุ 

101 โครงการรณรงค์ป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงลาย คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

102 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

103 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

104 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เคมีภัณฑ์ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายหรือ
แมลงน าโรค) 

คนและสังคม 90,000 ข้อบญัญตั ิ     

แผนงานสังเคราะห์สงเคราะห์ 
105 เงินเดือนพนักงาน คนและสงัคม 330,000 ข้อบญัญตั ิ      

106 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน คนและสงัคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

107 เงินประจ าต าแหน่ง คนและสงัคม 42,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน (+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยูร่ะหวา่งการ

เนินการ 

   ยงัไม่
ด าเนินการ 

108 ค่าจ้างพนักงานจ้าง คนและสังคม 339,552 ข้อบญัญตั ิ     

109 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง คนและสังคม 24,000 ข้อบญัญตั ิ     

110 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชนต์อบแทนอ่ืน คนและสังคม 55,796 ข้อบญัญตั ิ     

111 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

112 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป คนและสงัคม 96,000 ข้อบญัญตั ิ -92,697    

113 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

114 โครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐานของอบต.นางาม คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

115 วัสดุคอมพิวเตอร์ คนและสงัคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

116 ค่าวัสดุส านักงาน คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

117 ค่าไปรษณีย์ คนและสังคม 5,000 ข้อบญัญตั ิ     

118 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ คนและสังคม 16,000 ข้อบญัญตั ิ     

119 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

120 โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้มี
รายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

คนและสงัคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

121 อุดหนุนอ าเภอเรณูนครโครงการศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ อ าเภอเรณูนคร 

คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

 

โอน(+/-) 

 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

ยงัไม่

ด าเนินการ  

แผนงานเคหะและชุมชน 

122 เงินเดือนพนักงาน คนและสังคม 650,000 ข้อบญัญตั ิ      

123 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

124 เงินประจ าต าแหน่ง คนและสังคม 84,000 ข้อบญัญตั ิ     

125 ค่าจ้างพนักงานจ้าง คนและสังคม 929,736 ข้อบญัญตั ิ     

126 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง คนและสงัคม 108,000 ข้อบญัญตั ิ     

127 ค่าตอบแทนก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

คนและสังคม 84,978 ข้อบญัญตั ิ     

128 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คนและสังคม 80,000 ข้อบญัญตั ิ     

129 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนและสงัคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

        ยทุธศาสตร์ 

 
งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 

โอน(+/-) 

ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

ยงัไม่

ด าเนินการ  

130 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ      

131 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

132 ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ คนและสังคม 85,000 ข้อบญัญตั ิ     

133 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

รถบรรทุก(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-
7936นครพนม 

คนและสังคม 12,800 ข้อบญัญตั ิ     

ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน คนและสงัคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ     

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ คนและสังคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

134 ค่าวัสดุส านักงาน คนและสังคม 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

135 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนสง่ คนและสงัคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่งการ

เนินการ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

 136 วัสดุเชื้อเพลิง 
ส าหรับรถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่นแรง(รถ
กระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-7936 นครพนม 

คนและสังคม 78,000 ข้อบญัญตั ิ     

ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิง คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

137  วสัดหุลอ่ลืน่ 

รถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่นแรง(รถกระเช้า)
หมายเลขทะเบียน 80-7936 นครพนม 

คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

ทรัพย์สินอื่น ที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันหล่อลื่น คนและสงัคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

138 วัสดุคอมพิวเตอร์ คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

139 วัสดุก่อสร้าง คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ      

140 วัสดุส ารวจ คนและสงัคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

141 ค่าไปรษณีย์ คนและสังคม 5,000 ข้อบญัญตั ิ     

142 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ คนและสังคม 16,000 ข้อบญัญตั ิ     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

143 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด คนและสังคม 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

144 โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติดเพ่ือชีวิตที่
อบอุ่น 

คนและสงัคม 120,000 ข้อบญัญตั ิ      

145 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจ าปี 2561 คนและสังคม 30,000 ข้อบญัญตั ิ      

146 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปที่ประชาชนรู้ในเขตต าบลนางาม 

คนและสังคม 20,000 ข้อบญัญตั ิ      

147 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรีต าบลนางาม คนและสงัคม 56,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่

ด าเนินการ 

148 โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลนางาม 

คนและสังคม 120,000 ข้อบญัญตั ิ +60,000    

149 โครงการฝึกสมาธิเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ คนและสังคม 90,000 ข้อบญัญตั ิ -90,000    

150 โครงการป้องกันยาเสพติด(ติดตั้งกล้อง CCTV) คนและสังคม 336,600 ข้อบญัญตั ิ -330,000    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

151 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  คนและสงัคม 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

152 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ คนและสังคม 35,000 ข้อบญัญตั ิ     

153 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี พ.ศ. 
2561 

คนและสังคม 80,000 ข้อบญัญตั ิ      

 

 



 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

  ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานงบกลาง 

154 เงินสมทบประกันสังคม คนและสังคม 270,000 ข้อบญัญตั ิ     

155 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนและสังคม 120,000 ข้อบญัญตั ิ     

156 เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนและสังคม 3,504,000 ข้อบญัญตั ิ     

157 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนและสังคม 11,808,000 ข้อบญัญตั ิ     

158 เงินส ารองจ่ายกรณีเกิดความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉิน คนและสงัคม 400,001 ข้อบญัญตั ิ     

159 อุดหนุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คนและสังคม 140,000 ข้อบญัญตั ิ     

160 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

คนและสังคม 215,456 ข้อบญัญตั ิ      

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยู่

ระหวา่ง

การเนิน

การ 

  ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานการศึกษา 

161 เงินเดือนพนักงาน  ด้านการศกึษา 659,520 ข้อบญัญตั ิ     

162 เงินเดือนข้าราชการครู ด้านการศกึษา 1,700,280 ข้อบญัญตั ิ     

134 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน ด้านการศกึษา 40,000 ข้อบญัญตั ิ     

164 เงินประจ าต าแหน่ง ด้านการศกึษา 42,000 ข้อบญัญตั ิ     

165 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ด้านการศกึษา 854,376 ข้อบญัญตั ิ     

166 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ด้านการศกึษา 132,000 ข้อบญัญตั ิ     

167 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

ด้านการศกึษา 200,000 ข้อบญัญตั ิ -50,000     

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

168 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ด้านการศกึษา 60,000 ข้อบญัญตั ิ     

169 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ด้านการศกึษา 5,000 ข้อบญัญตั ิ     

170 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้านการศกึษา 85,000 ข้อบญัญตั ิ      

171 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ด้านการศกึษา 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

172 วัสดุคอมพิวเตอร์ ด้านการศกึษา 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

173 ค่าไปรษณีย์ ด้านการศกึษา 5,000 ข้อบญัญตั ิ     

174 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์ ด้านการศกึษา 16,000 ข้อบญัญตั ิ      

175 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศกึษา 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

176 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561  ด้านการศกึษา 70,000 ข้อบญัญตั ิ     

177 โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม ด้านการศกึษา 35,000 ข้อบญัญตั ิ     

178 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศกึษา 784,000 ข้อบญัญตั ิ     

179 โครงการจัดการเรียนการสอน(ค่าสื่อการเรียน) ด้านการศกึษา 272,000 ข้อบญัญตั ิ     

180 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ด้านการศกึษา 306,592 ข้อบญัญตั ิ     

181 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กในโรงเรียน ด้านการศกึษา 1,226,368 ข้อบญัญตั ิ     

182 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.นางามค่าอาหาร
กลางวัน 

ด้านการศกึษา 2,560,000 ข้อบญัญตั ิ      

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนินการ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

183 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าก าจัดขยะมูลฝอย) ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 162,000 ข้อบญัญตั ิ +10,000    

184 โครงการหน้าบ้านสวยหลัง บ้านสวน ในบ้านสะอาด ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 20,000 ข้อบญัญตั ิ     

185 โครงการฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
ต าบลนางาม 

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 20,000 ข้อบญัญตั ิ +30,000    

186 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(รถบรรทุกขยะ 80-7535) 

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 12,800 ข้อบญัญตั ิ     

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

187 

 

วัสดุ/อุปกรณ์งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 15,000 ข้อบญัญตั ิ      

วัสดุงานบ้านงานครัว ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 10,000      

 



 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของงบประมาณ 

 

โอน(+/-) 
 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

188  วัสดุเครื่องเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-
7535 นครพนม 

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 90,000 ข้อบญัญตั ิ     

วัสดุหล่อลื่นรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-
7535 นครพนม 

ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

189 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ทรัพยากรธรรมชาตฯิ     42,500 ข้อบญัญตั ิ     

แผนงานการเกษตร 
190 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาตฯิ 15,000 ข้อบญัญตั ิ     

191 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาตฯิ  30,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเทีย่ว 

 

ล าดบั

ที ่

 

ช่ือโครงการ 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

งบประมาณ 

 

ที่มาของ

งบประมาณ 

 
 

โอน(+/-) 
 

                  ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 

อยูร่ะหวา่ง

การเนิน

การ 

 ยงัไม่
ด าเนินการ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

192 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ด้านการทอ่งเทีย่ว 100,000 ข้อบญัญตั ิ     

193 โครงการพริกหวานข้าวสารหอมประจ าปี 2561 ด้านการทอ่งเทีย่ว 150,000 ข้อบญัญตั ิ -     

194 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา
ประจ าปี 2561 

ด้านการทอ่งเทีย่ว 50,000 ข้อบญัญตั ิ      

195 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณูนคร ตามโครงการ
สนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 

ด้านการทอ่งเทีย่ว 50,000 ข้อบญัญตั ิ     

196 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณูนคร ตามโครงการ
สนับสนุน โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีฟ้อน
ร าผู้ไทเรณูนคร 

ด้านการทอ่งเทีย่ว 10,000 ข้อบญัญตั ิ     

 

 

 



ตารางที่ 4  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)  
                   (เฉพาะโครงการที่ได้รับอนุมัตงิบประมาณ พ.ศ.261) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดบั

ที ่

                     โครงการ/กิจกรรม         แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประ

มาณที่

โอน

เพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

 ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 199,700 - 198,900 1 ธันวาคม 
2560-29

มกราคม2561 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่
ที่1 ท าให้ประชาชนผู้ทีสญัจรไปมา

สะดวกช่วยลดการเกิดอุบัตเิหตุ และช่วย
ลดฝุ่นละออง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 349,700 - 348,100 2 กุมภาพันธ์ 
2561-2 

เมษายน 2561 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่
2  อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 194,000 - 192,600 3 กุมภาพันธ์ 
2561-3 

เมษายน 2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
หมูที่ 3  อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ก่อสร้าง  

                            

                                                                    



ล าดบั

ที ่

                     โครงการ/กิจกรรม         แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประ

มาณที่

โอน

เพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

 ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 213,000 - 211,900 1 ธันวาคม 
2560- 29 

มกราคม 2561 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่
4 ท าให้ประชาชนผู้ทสีัญจรไปมาสะดวก
ช่วยลดการเกิดอุบัตเิหตุ และช่วยลดฝุ่น

ละออง  

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 4 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 130,900 - 130,200 14 ธันวาคม 
2560-11 
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
หมูที่ 4 ช่วยให้การระบายน้ าที่ท่วมขัง

ภายในหมู่บ้านระบายไดเ้ร็วข้ึน  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 200,000 - 198,800 1 ธันวาคม
2560-29

มกราคม
2561  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่
5 ท าให้ประชาชนผู้ทสีัญจรไปมาสะดวก
ช่วยลดการเกิดอุบัตเิหตุ และช่วยลดฝุ่น

ละออง  

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประ

มาณที่

โอน

เพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 

  

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 150,000 -  - -    ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 

  

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 6 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 216,000 - 214,700 3กุมภาพันธ์ 
2561-3 

เมษายน 2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู หมู่ที่ 6  อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการก่อสร้าง   

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 199,600 - 198,700 14 ธันวาคม 
2560- 11
กุมภาพันธ์ 

2561 

 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปูตัว
ยู หมูที่ 7 ช่วยให้การระบายน้ าที่

ท่วมขังภายในหมู่บ้านได้ระบายเรว็
ขึ้น     

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประ

มาณที่

โอน

เพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 150,000 - 149,000 14ธันวาคม 
2560- 11
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
หมู่ที่5 ท าให้ประชาชนผู้ทีสัญจรไป
มาสะดวกช่วยลดการเกดิอุบัติเหต ุ

และช่วยลดฝุ่นละออง  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  หมู่ที่ 8 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 200,000 - 198,900 14 ธันวาคม 
2560-11
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู หมูที่ 8 ช่วยให้การระบายน้ าที่

ท่วมขังภายในหมู่บ้านได้เร็วขึ้น  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 251,700 - 250,600 14 ธันวาคม
2560- 11
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
หมู่ที่ 9 ท าให้ประชาชนผู้ทสีัญจรไป

มาสะดวกช่วยลดการเกดิอุบัติเหต ุ
และช่วยลดฝุ่นละออง   

13  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารปูตัวยูพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 300,000 - 298,400 3 กุมภาพันธ์ 
2561- 3 

เมษายน 2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
ยู หมู่ที่ 10  อยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการก่อสร้าง  

 



ล าดบั

ที ่

                โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

14  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  
หมู่ที่ 11 

 ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 426,000 - 424,100  2 
กุมภาพันธ์ 
2561- 2 

เมษายน 
2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
หมูที่ 11  อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ก่อสร้าง  

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ที่ 12 ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 200,000 - 198,900 14 ธันวาคม
2560- 11
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู 
หมูที่ 12 ช่วยให้การระบายน้ าที่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านได้เร็วขึ้นและไม่มีน้ าท่วม

ขัง  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 145,000 - 144,000 14 ธันวาคม 
2560- 11
กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ที่
12 ท าให้ประชาชนผู้ทีสญัจรไปมา

สะดวกช่วยลดการเกิดอุบัตเิหตุ และช่วย
ลดฝุ่นละออง  

17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
14 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 199,700 -199,700 - - ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                       โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ

การด าเนินงาน 

จากการตดิตามและ

ประเมินผล   

     แผนงานการพาณิชย ์

18 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์งานประปา  

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 แรงม้า ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 38,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรงม้า ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 29,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

เครื่องสูบน้ าบาดาล(ซับเมิสซิเบิ้ล) ขนาด 3 แรงม้า ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 39,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 11,100 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

 ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  1.5 HP ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 4,500 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

 ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  2 HP ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 7,500 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

 ตู้ควบคุมการท างานของมอเตอร์ปัม๊น้ าบาดาล ขนาด  3 HP ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 9,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อ 

 

 



 

 

 

ล าดบั

ที ่

            โครงการ/กิจกรรม        แหลง่

เงิน 

เจ้าของ

งบประมา

ณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตต าบลนางาม 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.13 ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 400,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการอุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ม.3 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.14 โอน
งบประมาณ 

กองช่าง - 199,700 - - ยังไม่ได้ด าเนินการอุดหนุนการไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า ม.14 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

            โครงการ/กิจกรรม        แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมา

ณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

20 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง/พาดดับ                                   
/สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลนางาม 

  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 75,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

21 วัสดุ ก่อสร้าง ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 20,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

22  วัสดุเครื่องแต่งกาย ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 10,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

23 ค่าไฟฟ้าสาธารณะต าบลนางาม ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 300,000 -      6,481.97   เบิกจ่าย ตุลาคม 
2560- มีนาคม 

2561  

  บริหารจัดการเบิกจา่ยค่า
กระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งในเขต

ต าบลนางามเรียบร้อย   

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เขตพื้นที่ 
อบต.นางาม 

ข้อบัญญัติ 
61 

กองช่าง 299,880 --- 298,400 2 กุมภาพันธ์ 2561-
2 เมษายน 2561-  

 อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

 



ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านแหล่งน า้ 

ล าดบั

ที ่

                        โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการ

การด าเนินงาน 

จากการตดิตามและ

ประเมินผล   

-  ไม่มีโครงการได้รบัการอนุมตั ิ  - - - - - - 

 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 

ล าดบั

ที ่

                       โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการเกษตร 

26 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีว
ภัณฑ์ป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
ส่งเสริมการผลติและการใช้สารชีว

ภัณฑ์ป้องกันและก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 

 



  

ล าดบั

ที ่

                       โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการเกษตร 

27 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อบัญญัติ 61 สวัสดิการฯ 50,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ

ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

28  โครงการ ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ 
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ าต าบล 

29 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชแนว
เกษตร อินทรีย์ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช

แนวเกษตรอินทรีย ์

30  วัสดุการเกษตร ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 10,000 -- - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุ
การเกษตร 

 

 



 

ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสงัคม 

ล าดบั

ที ่

          โครงการ/กิจกรรม        แหลง่

เงิน 

เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานบริหารทั่วไป 

31  เงินเดือนนายก/รองนายก ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 514,080 - 257,040  ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 อบต.นางามด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนนานยก/
รองนายกโดยการโอนเงินเข้าบญัชฯี 

32  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 42,120 - 21,060 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61  

อบต.นางามด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 

33 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 42,120 - 21,060 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61  

อบต.นางามด าเนินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 

34 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ
นายก.อบต 

ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 86,400 - 43,200 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61  

อบต.นางามด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกโดยการโอนเงินเข้า

บัญชีฯ 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

          โครงการ/กิจกรรม        แหลง่

เงิน 

เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานบริหารทั่วไป 

35 เงินค่าตอบแทนฝ่ายสภาอบต.นางาม  แยกเป็น 

ประธานสภาอบต.นางาม ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 134,640 - 67,320 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประธานสภา
อบต.นางามโดยการโอนเงินเข้าบญัชีฯ  

รองประธานสภาอบต.นางาม ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 110,160 - 55,080 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนรอง
ประธานสภาอบต.นางามโดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 

สมาชิกสภาอบต.นางาม ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 2,246,400 - 1,041,908 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
อบต.นางามโดยการโอนเข้าบัญชีฯ  

เลขานุการสภาอบต.นางาม ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 86,400 - 43,200 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการ
สภาอบต.นางามโดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

          โครงการ/กิจกรรม        แหลง่

เงิน 

เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานบริหารทั่วไป 

36 เงินเดือนพนักงาน ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 2,200,000 +5,638 1,155,760 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

          ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลโดยการโอนเงินเข้าบ้ญชี 

37 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลดั 84,000       - 42,000 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน
ส่วนต าบลโดยการโอนเงินเข้าบัญชี          

38 เงินประจ าต าแหน่ง ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลัด 168,000 - 84,000 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

  ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งโดยการ
โอนเงินเข้าบัญช ี         

39  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลัด 1,767,084 - 816,272 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีฯ  

40  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง 

ข้อบัญญัติ 
61 

ส านักปลัด 252,000 -5,638 123,001 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีฯ  

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

               โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่อนมุตัิ งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

41  ค่าตอบแทนการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 250,000 ---160,000 - -  ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพเิศษ  

42 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สอบสวน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - - ยัง ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน  

43 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 40,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

44 เงินค่าเช่าบ้าน ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 10,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน   

45 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - 2,400 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61  

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลอื
การศึกษาบุตรของพนักงานจ านวน 

1 คน             

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

               โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

46 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการต่างๆ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 96,000 -  32,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61   

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายรายจ่ายต่างๆที่ไดม้าซึ่ง
บริการ เสร็จสิ้นครบถ้วน 

47 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 41,400 - - -    ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

48 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - -  ยังไม่มีการด าเนินการรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ  

49 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 300,000 - 111,000  ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61   

ผู้บริหาร ส.อบต.นางาม พนักงาน ส่วนต าบล  
พนักงานจ้างส านักปลัดอบต.ได้เขา้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้น าความรู้ที่ได้มาใช้กับ
การปฏิบัตหิน้าท่ีรับผิดชอบ  

50 ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวง
มาลา 

ข้อบัญญัติ  61 ส านักปลดั 5,000 -- 930 23 ตลุาคม 
2560  

 อบต.นางามไดร้่วมกิจกรรมน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช
ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 

 51  ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่า
สินไหมทดแทน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - -   ยังไม่มีการด าเนินการเนื่องจากอบต.นางามไม่
เหตุ/เรื่องที่จะต้องด าเนินการจา่ย ค่าชดใช้

ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน   



 

 

 

ล าดบั

ที ่

               โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

52 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 150,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

53 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 200,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

54 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  แยกเป็น 
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข 4293 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 67,200 - 9,950 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61    

   ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน กข 4293 นครพนม
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน บจ 8746 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 67,200 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน บจ 8746 นครพนม     

 

 



 

ล าดบั

ที ่

               โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

 รถจักรยานยนต์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 11,700 - - - ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง
รถจักรยานยนต์  

อ่ืนๆ เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 10,000 - - - ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง
เครื่องตัดหญ้า  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 80,000 - - - ยังไม่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

55 ค่าวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 91,559 -- 47,396 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61     

  อบต.มีวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

56 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - - ยังไม่มีการด าเนินการ  

 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                          โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

57  วัสดุเชื้อเพลิง  แยกเป็น 

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข
4293 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 43,500 - 10,450 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61     

 ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง

ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน กข4293 

นครพนมเสร็จเรียบร้อย 

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 
8746 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 43,500 - 8,775 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61     

ได้ด าเนินการจดัซื้อวัดสุเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนตส์่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน บจ 8746 นครพนมเสรจ็
เรียบร้อย  

รถจักรยานยนต์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 3,700 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อวสัดุเช้ือเพลิง
ส าหรับรถจักรยานยนต์  

และอ่ืนๆเช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - 400 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
ส าหรับเช่น เครื่องตัดหญ้าเสรจ็

เรียบร้อย 

 

 



ล าดับ
ที ่

                          โครงการ/กิจกรรม     แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมาณ
ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ
ที่ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

58 วัสดุหล่อลื่น  แยกเป็น  

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 
4293 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 2,000 - - - ยัง ไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุหล่อลื่น
ส าหรับรถยนตส์่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน กข 4293 นครพนม 

รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ 
8746 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 2,000 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อวัดสุหล่อลื่น
ส าหรับรถยนตส์่วนกลางหมายเลข

ทะเบียน บจ 8746 นครพนม  

รถจักรยานยนต ์  ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 300 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อวัดสุหล่อลื่น
ส าหรับรถจักรยานยนต ์

และอ่ืนๆ เช่นเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 3,000 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อวัดสุหล่อลื่น
ส าหรับเครื่องตดัหญ้า 

59 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - - ยังไม่มีการจัดซื้อวสัดุโฆษณาแล
เผยแพร ่

60 วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - - ยังไม่มีการจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                          โครงการ/

กิจกรรม 

    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

61 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินจัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 

62 วัสดุงานบ้านงานครัว ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - 12,193 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61      

  ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัวเพื่อใช้ส าหรับกิจกรรมท าความ

สะอาดภายในภายนอกส านักงานอบต.
นางาม 

63 วัสดุก่อสร้าง ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 10,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อวัดสุก่อสร้าง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.นา

งาม  

64 ค่าไฟฟ้าส านักงาน ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 320,000 - 58,341.36 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ส านักงานอบต.นางามให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาคเสร็จเรียบร้อย 

65 ค่าบริการโทรศัพท์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - 1,967.73  ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61     

ได้ด าเนินเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์
ให้กับองค์การโทรศัพท์เสร็จเรียบรอ้ย 

66 ค่าไปรษณีย์ ข้อบัญญัต6ิ1 ส านักปลดั 8,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าไปรษณยี ์  

 

 



 

ล าดบั

ที ่

               โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาทีด่ าเนินการ ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

67 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 95,800 - 39,150.50 ด าเนินการเบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคมให้แก่

องค์การโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อย 

68 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ต่างๆ ข้อบัญญัต6ิ1 ส านักปลดั 30,000 - - - ยังไม่ ได้ด าเนินการจัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ี
ตู้ต่างๆ  

69 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
จอมอนิเตอร์ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์

เพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี   

70 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 12,500 - - -  ยังไม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบหล่อจักรยาน 

71 โต๊ะหมู่บูชา ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 17,000 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  

 

 

 



 

 

ล าดบั

ที ่

                      โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

72 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าฝน ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 45,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงรางระบาย
น้ าฝนในอาคารส านักงานเพื่อแก่ปญัหาฝน

รั่ว  

73 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 25,000 - - -  ด าเนินการออกประชาคมแตไ่มม่กีาร
เบิกจ่ายงบประมาณ 

แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

74 เงินเดือนพนักงาน ข้อบัญญัติ61 กองคลัง 1,200,000 - 494,510 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลโดยการโอนเงนิเข้า

บัญชีฯ 

75 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 10,000 - 3,550 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิม่ต่างๆของ
ให้กับพนักงานส่วนต าบล โดยการโอน

เงินเข้าบัญชีฯ  

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                      โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

76 เงินประจ าต าแหน่ง ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 84,000 - 21,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนต าบล โดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีฯ 

77 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 448,628 - 213,600 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจา้งพนักงานจ้าง 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีฯ 

78 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 72,000 - 25,530 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61      

  ได้ด าเนินการเบิกจา่ยเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ 

79 ค่าตอบแทนการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณี
พิเศษ 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 130,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการไม่มีการเบิกจ่าย 

80 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 40,000 - - -- ยังไม่ได้ด าเนินการไม่มีการเบิกจ่าย 

81 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 15,000 - 4,200 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61       

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลอื
การศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลผู้มี
สิทธ์ิเสร็จเรียบร้อยจ านวน 3 คน 

 



ล าดบั

ที ่

                    โครงการ/

กิจกรรม 

     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน 

จากการตดิตามและประเมินผล   

82  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการจ้าง
เหมาบริการทั่วไป 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 96,000 -- -- -   ยังไม่มีการด าเนินการเกี่ยวกับรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

83  รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร 

ข้อบัญญัติ 61 กอง คลัง 41,400 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   

84  รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและ
พิธีการ 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 8,000 --- -- - ยังไม่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

85  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ข้อบัญญัติ 61 กอง คลัง 80,000 - 34,920 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61       

พนักงาน ส่วนต าบล  พนักงานจ้างกองคลัง.
ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้น า
ความรู้ที่ได้มาใช้กับการปฏิบัติหนา้ที่

รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                    โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

86  โครงการบริการประชาชนนอก
สถานที่(อบต.เคลื่อนที่) 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 10,000 - 450 กุมภาพันธ์2561- 
มีนาคม 2561 

 อบต.นางามไดด้ าเนินการออกบรกิาร
ประชาชนนอกสถานท่ีคือออกรับช าระภาษี
ให้กับประชาชนต าบลนางามเสร็จเรียบร้อย 

87  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 20,000 - - - ยังไม่ ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน  

88 ค่าวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 40,000 +10,000 2,400 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61       

 ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุส านักงานเพื่อให้มี
วัสดุใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.นางาม 

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2560-มีนาคม 
2561 

89 วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 20,000 - - - ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์

90 ค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปา ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 140,000 - 126,429.06 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61         

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ระบบประปาให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ระหว่างเดือน ตลุาคม2560- มีนาคม 
2561 

91 ค่าไปรษณีย์ ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง 10,000 - - - ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าไปรษณยีส์ าหรับส่ง
ประกาศประชาสมัพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง

และงานจัดเก็บภาษี ของอบต.นางาม  

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                   โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

92 จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอ้ีท างาน ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง       2,500 - - -  ยังไม่ได้ไดด้ าเนินการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี
ท างานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี  

93 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
จอมอนิเตอร์  

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง     32,000 - - - ยังไม่ ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมจอมอนิเตอร์เพือ่ใช้ใน

การปฏิบัติของเจา้หน้าท่ี  

94 อุดหนุนอบต.โพนทองเพ่ือ
ด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของอปท. 

ข้อบัญญัติ 61 กองคลัง   30,000 - - -  ไม่ได้ด าเนินการถูกยกเลิกโดยพรบ.จัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                   โครงการ/กิจกรรม       แหลง่เงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงานจากการติดตามและ

ประเมินผล   

แผนงานรักษาความสงบภายใน    

96 ค่าตอบแทนการสั่งใช้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 100,000 - - 8,400 มกราคม 2561      ได้ด าเนินการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการสั่งใช้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคือช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจ าปี 2561 

97 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอบต.นางาม
ประจ าปี 2561 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 25,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินจัดโครงการซักซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยอบต.นางามประจ าปี 
2561 

98 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - - - ยังไม้ได้ด าเนินการจดัโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางท้องถนน   

99 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
พิบัติในสถานศึกษา(การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย) 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ในสถานศึกษา(การป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย) 



ล าดบั

ที ่

                        โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงานจากการติดตามและ

ประเมินผล   

100 โครงการอบรมทบทวนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ
สมาชิกอปพร./กู้ชีพ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการ
อบรมทบทวนฟื้นฟู

ประสิทธิภาพสมาชิกอปพร./กู้
ชีพ 

101 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 12,800 -  6,600 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 
มี.ค 61       - 

ได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษา

ยานพาหนะรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - - ยังไม่ได้มีการด าเนินการส าหรับคา่
บ ารุงรักษาและปรับปรุง

ครุภัณฑ ์ 

 

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                        โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

102 

 

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย/สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วัสดุเครื่องแต่งกาย(เครื่องแบบอป
พร.จ านวน 50 ชุด ๆละ 1,800) 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 90,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุเครือ่งแต่ง
กาย(เครื่องแบบอปพร.  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - - ยังได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุยานพาหระและ
ขนส่งเพื่อใช้ในงานบริการประชาชน

ส าหรับอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทา
สารณภัย  

ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดเุครือ่ง
ดับเพลิง 

วัสดุเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางอบต.
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 75,000       - 6,131 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

    ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิง
รถยนต์ส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ       

วัสดุหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางอบต.
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 3,800 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุหลอ่ลื่น
รถยนต์ส่วนกลางอบต.รถบรรทุกน้ า

เอนกประสงค์ 

 



 

ล าดบั

ที ่

                      โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

แผนงานสาธารณสุข 

103 โครงการรณรงค์ป้องกันก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการรณรงค์
ป้องกันก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

104 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - -  ยังไมไ่ด้ด าเนินการจดัโครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

105 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค
ระบาดตามฤดูกาล 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล 

106 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(เคมีภัณฑ์ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายหรือ
แมลงน าโรค) 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 90,000 - - - ยังได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุหรือการแพทย์
(เคมีภัณฑ์ใช้ก าจัดลูกน้ ายุงลายหรือแมลง
น าโรค)เพื่อใช้ในการก าจัดลูกยุงลายและแมลง

น าโรค  

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                      โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจาก

การติดตามและประเมินผล   

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

108 เงินเดือนพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 330,000 - 149,820 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล เดือนตลุาคม2560- มีนาคม 

2561โดยการโอนเงินเขา้บัญชีฯ   

109 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 10,000 - - -  ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   

110 เงินประจ าต าแหน่ง ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 42,000 - 21,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้กับ
พนักงานส่วนต าบลเดือนตลุาคม2560- 

มีนาคม 2561โดยการโอนเงินเขา้บัญชีฯ       

111 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 339,552 - 163,560 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานจ้างเดือน
ตุลาคม2560- มีนาคม 2561โดยการโอนเงิน

เข้าบัญชฯี      

112 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 24,000 - 8,550 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิม่ต่างๆของ
พนักงานจ้างเดือนตุลาคม2560- มีนาคม 

2561 โดยการโอนเงินเข้าบญัชีฯ       

 

 



ล าดบั

ที ่

                      โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของงบประมาณ งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

113 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชนต์อบ
แทนอ่ืน 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 55,796 - - - ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น 

114 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ข้อบัญญัติ 61  กองสวัสดิการฯ 10,000 - - - ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ   

115 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 96,000 - - - ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป   

116 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ข้อบัญญัติ 61  กองสวัสดิการฯ 50,000 - 4,040 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

พนักงาน ส่วนต าบล  พนักงานจ้างกอง
สวัสดิการสังคม.ได้เข้ารับการฝึกอบรมตาม

หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานใน
หน้าท่ีได้น าความรู้ทีไ่ด้มาใช้กับการปฏิบัติ

หน้าท่ีรับผดิชอบ   

117 โครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐานของ
อบต.นางาม 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 15,000 -- - - กองสวัสดิการฯ ไมไ่ดด้ าเนินการและอนุมัติ
โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิม่ในแผนงาน

อื่น 

 

 



ล าดบั

ที ่

                     โครงการ/กิจกรรม      แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

118 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 10,000 - - -   ยังไม่ไดม้ีการจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

119 ค่าวัสดสุ านักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 15,000 - - - ยังไม่ ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดสุ านกังาน  

120 ค่าไปรษณีย ์ ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 5,000 - - -  ยัง ไม่มีการเบิกจ่ายค่าไปรษณีย ์

121 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
จอมอนิเตอร ์

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 16,000 -  -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมจอมอนิเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี  

122 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาส 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 50,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 

123 โครงการส่งเสริมอาชีพและสรา้งรายได้
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผูสู้งอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 50,000 -25,000 - -   ยังไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับผู้มรีายได้นอ้ย ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ยากไร/้ผู้ด้อยโอกาส 

124 อุดหนุนอ าเภอเรณูนครโครงการศนูย์
เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผูต้ดิเช้ือ
เอดส์ อ าเภอเรณูนคร 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวัสดิการฯ 10,000 - - - ยังไม่ได้มีการด าเนินการอุดหนุนอ าเภอเรณูนคร
โครงการศูนย์เฉลมิพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผูต้ิด

เชื้อเอดส์ อ าเภอเรณูนคร 

 



ล าดบั

ท่ี 

                           โครงการ/

กิจกรรม 

     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณท่ี

อนมุตัิ 

งบประม

าณท่ีโอน

เพ่ิม/ลด 

งบประมาณ

ท่ีด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจาก

การติดตามและประเมินผล   

แผนงานเคหะและชุมชน 

125 เงินเดือนพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 650,000 - 307,800 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิเดือนให้กับ
พนักงานส่วนต าบลตลุาคม 25620- 

มีนาคม 2561  โดยการโอนเงนิเข้าบัญชี
ฯ  

126 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 20,000 - - -  ยัง ไม่มีการเบิกจ่าย 

127 เงินประจ าต าแหน่ง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 84,000 - 21,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

  ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิประจ า
ต าแหน่งให้กับพนักงานสว่นต าบลตุลาคม 
25620- มีนาคม 2561โดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีฯ 

128 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 929,736 - 394,380 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิค่าจา้งพนักงาน
จ้างตุลาคม 25620- มีนาคม 2561 

โดยการโอนเงินเข้าบัญชฯี 

129 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจา้ง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 108,000 - 49,460 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายเงนิเพิ่มต่างๆของ
พนักงานจ้าง ตุลาคม 25620- มีนาคม 

2561 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีฯ   



ล าดับที ่                            โครงการ/
กิจกรรม 

     แหล่งเงิน เจ้าของ
งบประมาณ 

งบประมาณที่
อนุมัติ 

งบประมา
ณที่โอน
เพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจาก

การติดตามและประเมินผล   

แผนงานเคหะและชุมชน 

130 ค่าตอบแทนก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 84,978 - - - ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ 

131 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 80,000 - - - ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง  

132 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 20,000 - - -  ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

133 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 10,000 - 1,250 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนนิเบิกจ่ายเบิกจ่ายค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้

มีสิทธิ์เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 คน 

134 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 10,000 - - -   ได้ด าเนนิการเบิกจ่ายรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

135 ค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการ ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 85,000 - 28,684 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมคัร
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย   

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                         โครงการ/กิจกรรม   แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

 

136 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ข้อบัญญัต6ิ1  
รถบรรทุก(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 
80-7936นครพนม 

ข้อบัญญัต6ิ1 กองช่าง 12,800 -- 4,950 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุงรักษา
รถบรรทุก(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 

80-7936นครพนมเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 30,000 - - -  ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์
ประจ าส านักงาน 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 50,000 - - - ยงั ไมไ่ด้มีการซอ่มบ ารุงบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครภุัณฑ ์

137 ค่าวัสดุส านักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 15,000 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อค่าวสัดสุ านักงาน 

138 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 20,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัซื้อวัดสุยานพาหนะ
และขนส่งในรายการที่เกีย่วข้องกับการ

ปฏิบัติงานของอบต.นางาม  

 

 



ล าดบั

ที ่

                         โครงการ/กิจกรรม   แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

139 

 

วัสดุเชื้อเพลิง    
ส าหรับรถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่น
แรง(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-
7936 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 78,000 - 4,825 -  ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุส าหรับ
รถบรรทุกแบบแยกไดม้ีเครื่องทุ่นแรง(รถ
กระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-7936 

นครพนมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

ทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ข้อบัญญัติ 61 กองช่าง 20,000 - 435 -  ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุเช้ือเพลิง
ทรัพย์สินอื่นท่ีจ าเป็นต้องใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิง(รถจักรยานยนต์)เพื่อให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

140 วัสดุ หล่อลื่น   แยกเป็น 
รถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่นแรง(รถ
กระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-7936 
นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 10,000 - - -  ยงั ไมม่ีการเบิกจ่ายวสัดุ หล่อลื่น

ส าหรับรถบรรทุกแบบแยกได้มีเครื่องทุ่น
แรง(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 80-

7936 นครพนม 

ทรัพย์สินอื่น ที่จ าเป็นต้องใช้น้ ามันหล่อลื่น ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 10,000 - - - ยงัไมม่กีารเบกิจา่ยวัสดุ หล่อลื่น

ทรัพย์สินอื่น ที่จ าเป็นต้องใช้
น้ ามันหล่อลื่น  

 



 

 

 

 

ล าดบั

ที ่

           โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจาก

การติดตามและประเมินผล   

141 วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 10,000 - - -   ยงัไมม่ีการจดัซือ้วสัดวุัสดุคอมพิวเตอร์ 

142 วัสดุก่อสร้าง ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 20,000 - 10,886 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 ได้ด าเนินจดัซือ้วสัดกุ่อสร้างเพื่อไว้ใช้ในการ

ปฏิบตัิงานของอบต.นางาม 

143 วัสดุส ารวจ ข้อบัญญัติ  61 กองชา่ง 10,000 - - -  ยงัไมม่ีการจดัซือ้วสัดสุ ารวจ 

144 ค่าไปรษณีย์ ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 5,000 - - - ยงัไมม่กีารเบกิจา่ยคา่ไปรษณีย์  

145 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมจอมอนิเตอร์ 

ข้อบัญญัติ 61 กองชา่ง 16,000 -- - - ยงัไมไ่ด้ด าเนินการจดัซื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์

พร้อมจอมอนิเตอร์เพื่อใว้ใช้กบัการปฏิบตัิงาน

ของเจ้าหน้าที่  

 

 



 

 

 

ล าดบั

ที ่

                  โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณ

ที่อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

146 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 10,000 - - - ยงัไมไ่ด้มกีารด าเนินการตามโครงการรณรงค์

ป้องกันยาเสพติด 

147 โครงการฝึกอบรมครอบครัวห่างไกล
ยาเสพติดเพ่ือชีวิตที่อบอุ่น 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 120,000 + 27,500 - -   ยงัไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อชีวิตที่อบอุ่น 

148 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจ าปี 
2561 

ข้อบัญญัติ  
61 

กองสวสัดกิาร

ฯ 

30,000 +50,000 - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
ประจ าปี 2561    

149 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนรู้
ในเขตต าบลนางาม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 20,000 - - -  ยงัไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมเสรมิสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปท่ีประชาชนรู้ในเขต
ต าบลนางาม 

150 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มสตรี
ต าบลนางาม 

 ข้อบัญญัติ 
61 

กองสวสัดกิาร

ฯ 

56,000 -- - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่ม
สตรตี าบลนางาม   

 



 

ล าดบั

ที ่

                  โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงานจากการติดตามและ

ประเมินผล   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

151 โครงการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพ
สตรีต าบลนางาม 

ข้อบัญญัติ 61 กองสวสัดกิารฯ 120,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการเพิม่
ทักษะและพัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลนางาม 

152 โครงการฝึกสมาธิเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 61 กองสวสัดกิารฯ 90,000 - 90,000 - - ยงั ไมไ่ด้ด าเนินการเนื่องจากมี

การโอนงบประมาณไมต่ัง้เพิ่มใน

แผนงานอื่น 

153 โครงการป้องกันยาเสพติด(ติดตั้งกล้อง 
CCTV) 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 336,600 - 330,000 - - ยงั ไมไ่ด้ด าเนินการเนื่องจากมี

การโอนงบประมาณบางสว่นไป

ตัง้จา่ยในแผนงานอื่น 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

             โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

155 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  ข้อบัญญัติ 61  กองสวสัดิการฯ 50,000 -40,000 - - ยงั ไมไ่ด้ด าเนินการจดัซือ้อปุกรณ์กีฬา 

 

156 โครงการแข่งขันกีฬามวลชน
สัมพันธ์ 

ข้อบัญญัติ 61  กองสวสัดิการฯ 35,000 - - -  ยงัไมไ่ด้ด าเนินการจดัการแขง่ขนักีฬา

มวลชนสัมพันธ ์

 

157 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจ าปี พ.ศ. 2561 

ข้อบัญญัติ  61  ส านกัปลดั 80,000 - 80,000 ธันวาคม 
2560- 

เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้แขง่ขนั

กีฬาได้ออกก าลงักาย ได้ใช้เวลาวา่งให้แก่

ประโยชน์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบั

ที ่

             โครงการ/

กิจกรรม 

    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

แผนงานงบกลาง   

158 เงินสมทบ
ประกันสังคม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 270,000 - 94,128 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 อบต.นางามได้จา่ยเงินสมทบประกนัสงัคมให้กบั

พนกังานจ้างของอบต.นางาม เดอืนตลุาคม

2560- มีนาคม 2561ครบถ้วนถกูต้องตาม

ระเบียบกฏหมายที่ก าหนด 

159 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้อบัญญัติ 61 กองสวสัดกิารฯ 120,000 - 30,000 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 ได้เบิกจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยเอดส ์ จ านวน 10 คน 

โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ป่วยเอดส์ 

160 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติ 61 กองสวสัดกิารฯ 3,504,000 - 1,289,600 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 ได้เบิกจ่ายเบีย้ยงัชีพความพิการจ านวน 271 คน 

โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้พิการ 

161 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 61 กองสวสัดกิารฯ 11,808,000 - 4,719,000 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

 ได้เบิกจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายแุก่ผู้สงูอายุ

จ านวน 1,197 คน โดยการโอนเงินเข้าบญัชี

ผู้สงูอาย ุ

 

 



ล าดบั

ที ่

             โครงการ/

กิจกรรม 

    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

แผนงานงบกลาง    

162 เงินส ารองจ่ายกรณี
เกิดความเดือดร้อน
กรณีฉุกเฉิน 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 400,001 -- - - ยงัไมไ่ด้เหตกุรณีเกิดความเดือดร้อนกรณีฉกุเฉิน

ในระหวา่งเดือน ตลุาคม2560- มนีาคม 2561 ใน

เขตพืน้ท่ีต าบลนางาม  

163 อุดหนุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 140,000 - 138,744 มกราคม 2561  ได้ด าเนินการอดุหนนุระบบหลกัประกนัสขุภาพ

อบต.นางามเพื่อใช้ด าเนินการ เสริมสร้างปอ้งโรค  

สขุภาพอนามยัให้กบัประชาชนต าบลนางาม  

164 สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติ 61 ส านกัปลดั 215,456 -- 215,456 ธันวาคม 2560-  ได้ด าเนินการสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นท้องถ่ินตามระเบยีนกฏหมายที่

ก าหนด  

 

 

 

 



ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา 

ล าดบั

ที ่

                โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการศึกษา 

165 เงินเดือนพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 659,520 - 311,640 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร 

166 เงินเดือนข้าราชการครู ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 1,700,280 - 799,200 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการครโูดยการโอนเงินเข้าบญัชี

ธนาคาร 

167 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 40,000 - -- - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มตา่งๆของ
พนักงานจ้าง 

168 เงินประจ าต าแหน่ง ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 42,000 - 21,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี.ธนาคาร  

169 ค่าจ้างพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 854,376 - 413,520 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจา้ง
พนักงานโดยการโอนเงินเข้าบัญชี.

ธนาคาร  

 

 



ล าดบั

ที ่

                โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการศึกษา 

170 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 132,000 -- 45,030 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเพิม่ต่างๆของ
พนักงานจ้างโอนเงินเข้าบัญชี.ธนาคาร  

171 ค่าตอบแทนการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 200,000 -50,000 - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษ  

172 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 60,000 - - - ยัง ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรแก่ผู้มสีิทธ์ิ  

173 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 5,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มา
ซึ่งบริการ 

174 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 85,000 - 75,720 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

พนักงาน ส่วนต าบล ข้าราชารครู 
พนักงานจ้างกองการศึกษาได้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมตามหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้น าความรู้ที่ได้มาใช้

กับการปฏิบัตหิน้าท่ีรับผิดชอบ  

 

 



 

 

 

ล าดบั

ที ่

                     โครงการ/กิจกรรม    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงานจากการติดตามและ

ประเมินผล   

175 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 10,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

176 วัสดุคอมพิวเตอร์ ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 10,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

177 ค่าไปรษณีย์ ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 5,000 - - - ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าไปรษณยี ์

178 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
จอมอนิเตอร์ 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 16,000 - - -   ยังไม่ไดด้ าเนินการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรไ์ว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 

179 โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 50,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

180 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2561 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 70,000 - 69,815 มกราคม 2561 เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2561 ได้กล้า
แสดงออก ได้แสดงความสามารถ
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับ

พัฒนาการสมวัย  



 

 

ล าดบั

ที่ 

                      โครงการ/กิจกรรม     แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตัิ 

งบประมาณที่

โอนเพ่ิม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ชว่งเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนินงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

181 โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรม ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 35,000 - - -   ยังไม่ไดด้ าเนินการโครงการส่งเสริมด้าน
จริยธรรม 

182 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 784,000 -- 370,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

   นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลนางามได้อาหารกลางวัน

รับประทาน วันละ 20 บาท/คน/วัน 

183 โครงการจัดการเรียนการสอน(ค่า
สื่อการเรียน) 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 272,000 -- - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อตามโครงการ 

184 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 306,592 -- 138,539.12 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ต าบลนางามได้อาหารเสรมิ(นม)

รับประทาน  วันละกล่อง จ านวน 260 
วัน   

185 โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับ
เด็กในโรงเรียน 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 1,226,368 -- 601,045.20 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

นักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลนางามได้
อาหารเสริม(นม)รับประทาน  วันละ

กล่อง จ านวน 260 วัน      

186 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.นา
งามค่าอาหารกลางวัน 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษา 2,560,000 -- 1,260,000 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 60- 

มี.ค 61 

นักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบลนางามได้
อาหารกลางวันรับประทานวันละ 20 

บาท/คน/วัน จ านวน 100 วัน        



ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ล าดบั

ที ่

                  โครงการ/กิจกรรม   แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ชว่งเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนินงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

187 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(ค่าก าจัด
ขยะมูลฝอย) 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 162,000 +10,000 52,532 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

 พื้นที่ต าบลนางามได้บริหารจดัการก าจัดขยะ
มูลฝอยท าให้ขยะในพ้ืนท่ีต าบลนางาม
บางส่วนได้ถูกน าไปก าจดัอย่างถูกวิธี 

188 โครงการหน้าบ้านสวยหลัง บ้านสวน ใน
บ้านสะอาด 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการหนา้บ้านสวย
หลัง บ้านสวน ในบ้านสะอาด    

189 โครงการฝึกอบรมลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชนต าบลนางาม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 20,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมลด
และคัดแยกขยะมลูฝอยในชุมชนต าบลนางาม   

 

 

 

 

 

 



ล าดบั

ที ่

                  โครงการ/กิจกรรม   แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณ

ที่โอนเพิ่ม/

ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ชว่งเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนินงานจากการ

ติดตามและประเมินผล   

 แผนงานเคหะและชุมชน 

190 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-
7535 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 12,800 - 7,250 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

รถบรรทุกขยะไดร้ับการซ่อมบ ารุงรักษา
เพื่อให้สามารออกบริการรับส่งขยะจาก

ครัวเรือนประชาชนไปก าจดัสถานที่ก าจัด(ต.
นาเลียง)ได้ตามปกติ  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 50,000 - - -  ยังไม่ได้มีด าเนินการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ทรัพยส์ิน  

191 

 

วัสดุ/อุปกรณ์งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   แยกเป็น 

ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย   ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - 1,125 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

 ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุเครื่องแตง่กาย
พนักงานท่ีด าเนินงานเก็บขยะมีวสัดุเครื่อง

แต่งกายใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่

วัสดุงานบ้านงานครัว ข้อบัญญัติ 60 ส านักปลดั 10,000 - 6,480 ด าเนินการ
เบิกจ่าย ต.ค 
60- มี.ค 61 

ได้ด าเนินการจดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
พนักงานท่ีด าเนินงานเก็บขยะมีวสัดุงานบ้าน

งานครัวใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  

 

 

 



 

ล าดบั

ที ่

                    โครงการ/กิจกรรม    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณที่

ด าเนินการ 

 ชว่งเวลาที่ด าเนินการ ผลความส าเร็จของการการ

ด าเนินงานจากการตดิตามและ

ประเมินผล   

192 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ข้อบัญญัติ
61 

 

วัสดุเชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 80-7535 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 90,000 -- 27,624 ด าเนินการเบิกจ่าย 
ต.ค 60- มี.ค 61 

  ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิง รถบรรทุกขยะเพื่อออก

รับขยะมลูฝอยจากครัวเรือน
ประชาชนเพื่อน าไปก าจดั 

วัสดุหล่อลื่นรถบรรทุกขยะหมายเลข
ทะเบียน 80-7535 นครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 10,000 - - - ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจัดซื้อวัสดุ
หล่อลื่นรถบรรทุกขยะทะเบียน 

80-7535 นครพนม 

193 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 42,500 - - - ยังไม่ได้มีการจัดซื้อถังขยะ
พลาสติก 

  แผนงานการเกษตร 

194 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 15,000 - -  -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ
รักน้ ารักป่า รักษาแผ่นดิน 

195 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

ข้อบัญญัติ 61 ส านักปลดั 30,000 - - -  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 

 



ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการทอ่งเท่ียว 

ล าดบั

ที ่

                       โครงการ/

กิจกรรม 

    แหลง่เงิน เจ้าของ

งบประมาณ 

งบประมาณที่

อนมุตั ิ

งบประมาณที่

โอนเพิ่ม/ลด 

งบประมาณ

ที่

ด าเนินการ 

 ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ผลความส าเร็จของการการด าเนนิงาน

จากการตดิตามและประเมินผล   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

196 โครงการจดังานวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษาฯ 100,000 - - -   ยังไม่ไดด้ าเนินการ เพราะต้อง
ด าเนินการช่วงเดือนเมษายนของทุกปี 

197 โครงการพริกหวานข้าวสารหอม
ประจ าปี 2561 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษาฯ 150,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการพรกิหวาน
ข้าวสารหอม 

198 โครงการสืบสานประเพณีหล่อ
เทียนเข้าพรรษาประจ าปี 2561 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษาฯ 50,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการจดัโครงการสืบสาน
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจ าปี 

2561 

199 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณู
นคร ตามโครงการสนับสนุน
ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษาฯ 50,000 - 50,000 ตุลาคม 2560- ได้ด าเนินการอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอเรณูนครเพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

จังหวัดนครพนม     

200 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอเรณู
นคร ตามโครงการสนับสนุน 
โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีฟ้อนร าผูไ้ทเรณูนคร 

ข้อบัญญัติ 61 กองการศึกษาฯ 10,000 - - - ยังไม่ได้ด าเนินการอุดหนุนตามโครงการ
โครงการสนับสนุน โครงการอนรุักษ์และ

สืบสานประเพณีฟ้อนร าผู้ไทเรณูนคร 

 
 
 



ตารางท่ี 8  สรุปผลความส าเร็จการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา  ประจ าปี พ.ศ.2561   
               

 
ยุทธศาสตร์ 

โครงการทั้งหมด 
(ปี 61) 

โครงการ 
ตั้งงบประมาณ 

โครงการ 
ที่ส าเร็จ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      47 17.21 24 12.50 10 5.10 
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า 6 2.20 -  - -  - 
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ 14 5.13 5 2.50 -  
ด้านคนและสังคม 154 56.41 131 67.00 3 1.53 
ด้านการศึกษา 31 11.36 22 11.00 1 0.51 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 4.39 9 4.50 -  - 

ด้านการท่องเที่ยว 9 3.30 5 2.50 1 1.51 
รวม 273 100 196 100 15 7.65 

 
โครงการที่สามารถบรรจุได้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ได้คิดเป็นร้อยละ  (196x100)/273 = 71.79  
ของโครงการทั้งสิ้นที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 
 

โครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 100 % ภายในงวดที่ 1 (ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561) จ านวน 15 โครงการ ได้คิดเป็นร้อยละ  (15x100)/196 = 7.65      
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
      
  

 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(6  เดือน) 

ค าช้ีแจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนเมษายน – กันยายน หรือครั้งที่  2  
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ..... องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม......... 
2. รายงานผลการด าเนินงาน   
                   (1) คร้ังท่ี 1                                              (2) ครั้งที่ 2                                                      
ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี    

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี  
ยุทธศาสตร ์ ปีที่ 1 ..2561... ปีที่2 ....2562… ปีที่ 3 ...2563.. ปีที่ 4.. 2564… รวม 

 

จ าน
วน

โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ าน
วน

โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ าน
วน

โครง
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ าน
วน
โครง
การ 
 

งบประมาณ 
 

จ านวน
โครงกา

ร 

งบ 
ประมาณ 

1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

47 11,706,000 47  11,706,000 47 11,706}000 47 11,706,000 188 46,240,000 

2.การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

6 1,900,000 6 1,900,000 6 1,900,000 6 1,900,000 24 7,600,000 

3.  ด้านการเกษตร
และเศรษฐกิจ 

14 730,000 14 730,000 14 730,000 14 730,000 56 2,920,000 

4.  ด้านคนและสังคม 154 38,598,420 154 38,598,420 154 38,598,420 154 38,598,420 616 154,393,680 
5.ด้านการศึกษา 31 26,348,960 31 26,348,960 31 26,348,960 31 26,348,960 124 105,395,840 
5.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12 659,500 12 659,500 12 659,500 12 659,500 48 2,638,000 

6. ด้านการท่องเที่ยว 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 36 4,200,000 
รวม 273 80,992,880 273 80,992,880 273 80,992,880 273 80,992,880 1,092 323,971,520 
           

 

4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ ปีท่ี  1 (2561) ปีท่ี 2   (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4(2564) รวม 

จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ จ านว
น

โครงก
าร 

งบประมาณ จ านว
น
โครงก
าร 

งบประมาณ   จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

47 11,706,000 47  11,706,000 47 11,706}000 47 11,706,000 188 46,240,000 

2. การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

6 1,900,000 6 1,900,000 6 1,900,000 6 1,900,000 24 7,600,000 

3.  ด้านการเกษตรและ
เศรษฐกิจ 

14 730,000 14 730,000 14 730,000 14 730,000 56 2,920,000 

4.  ด้านคนและสังคม 154 38,598,420 154 38,598,420 154 38,598,420 154 38,598,420 616 154,393,680 
5.ด้านการศึกษา 31 26,348,960 31 26,348,960 31 26,348,960 31 26,348,960 124 105,395,840 
6.ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 659,500 12 659,500 12 659,500 12 659,500 48 2,638,000 

7. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 9 1,050,000 36 4,200,000 

รวม 273 80,992,880 273 80,992,880 273 80,992,880 273 80,992,880 1,092 323,971,520 
 

 
 
 
 
 
 



 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี...2561..    ครั้งท่ี 2      

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการใน
แผนพัฒนาฯ 

จ านวนโครงการที่
ได้รบัการอนุมตัิ
ด าเนนิการตาม

ข้อบญัญตั ิ

จ านวน
โครงการที่
ได้รบัอนุมัติ
จ่ายขาดเงิน
สะสม/โอน 

 

   จ านวนโครงการ
ที่ ด าเนนิการแล้ว

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ไดด้ าเนนิการ
ตามข้อบญัญตัิ/จ่าย
ขาดเงินสะสม /โอน

งบประมาณ 

สรุปจ านวนโครงการที่
สามารถด าเนินการได้
ตามแผนพัฒนาฯ  

จ านวน 
  

 
จ านวน 

  
จ านวน 

จ านวน 
  

จ านวน 
  

จ านวน 
  

จ านวน ร้อยละ 

1.  การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

      47 24 - 10 6- 8 10 5.10 

2. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

6 - - - - - - - 

3.  ด้าน
การเกษตรและ
เศรษฐกิจ 

14 5 - - - 5 - - 

4.  ด้านคนและ
สังคม 

154 131  3 53  76 3 1.53 

5 ด้านการศกึษา 31 22 - 1 10 11 1 0.51 

6.ดา้น
ทรพัยากรธรรมชา
ตแิละสิ่งแวดล้อม 

12 9 - - 4 5 - - 

7.การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

9 5 - 1 -- 4 1 0.51 

รวม 273 196 - 15 72 109 15 7.65 
 

 
 สรุป โดยภาพรวมของ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี(ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 ) 

ประจ าปี พ.ศ.2561  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาประจ าปี (พ.ศ.2561-2564) รวมทั้งหมด  273 โครงการ มีโครงการบรรจุใน
งบประมาณข้อบัญญตัิงบประมาณ รายจา่ยประจ าปี 2561 จ านวน 196 โครงการ    เป็นจ านวนเงิน 49,326,526.- บาท (เมื่อ  
สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561 )  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ป ี จ านวน   15  โครงการ   อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 
72 โครงการ และ โครงการที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 109 โครงการ สรุปโครงการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาได้ใน
รอบเดือน ตลุาคม 2560- มีนาคม 2561  คิดเป็นร้อยละ  7.65  %   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                 

         ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รูปภาพประกอบการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจ าประจ าปี 2561(พอสงัเขป) 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านโนนสวรรค์ ม.1 

          

          

 

 

 

 



 

                  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านนายอน้อย ม.2  

                                (ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัยบู้านนางาม หมูท่ี่ 3  

                                      (อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านนางามใต้ หมูท่ี่ 4 

           

           

 



 

 

                    โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัย ูบ้านนางามใต้ หมูท่ี่ 4 

         

         

 

 

 



 

 

 

                     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านสร้างแปน้ หมูท่ี่ 5 

              

             

 



 

 

                     โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัยบู้านนายอ หมูท่ี่ 6   

                                    (อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัยบู้านดอนกกโพธ์ิ หมูท่ี่ 7 

            

            

 

 



 

 

             โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านดอนกกโพธ์ิ หมูท่ี่ 7 

            

            

 

 



 

 

  

                    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านค่ายเสรี หมูท่ี่ 9 

           

            

 



 

 

        โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัยพูร้อมบอ่พกั บ้านดอนสวสัดิ์ หมูท่ี่ 10  

                                (อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      โครงการวางท่อระบายน า้พร้อมบอ่พกั บ้านสร้างแปน้ หมูที่ 11 

                                        (อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             โครงการก่อสร้างรางระบายน า้รูปตวัย ูบ้านน้อยพฒันา หมูท่ี่ 12 

             

              

 

 



 

 

              โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านน้อยพฒันา หมูท่ี่ 12 

           

 

                          โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง เขตพืน้ท่ีต าบลนางาม  

                                (อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ) 

 

  



 

ด้านคนและสังคม 
  
                               โครงการบริการประชาชนออกสถานท่ี(อบต.เคลื่อนท่ี) 
  

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
ด้านการศึกษา 
                               โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 

 
                                   

 
 



 
 
 
                                     โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
  
 
 



 
 

 
 



 

 
  



 
 
 
 
                                         กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัด 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ด้านการท่องเท่ียว 
                        โครงการอุดหนุนอ าเภอเรณูนครตามโครงการไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


