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ส่วนท่ี 1 

 
ท่ีมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บรหิารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจไดร้ับการคัดเลือกอกีก็ได้ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 28  นี้  องค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
องค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
  1.  นายบุรี   จันทรัตน์  สมาชิกสภา   ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวเจียงค า   ชราศรี สมาชิกสภา   กรรมการ 
  3.  นายปัญญา   สมนึก  สมาชิกสภา   กรรมการ 
  4.  นางพรสวรรค์   วราพุฒ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  กรรมการ 
  5.  นายชาติ   พิมพ์พันธ์  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  กรรมการ 
  6.  นายอร่าม   วราพุฒ    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  7.  นางสายัณห์   พิมพ์สิงห ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  8.  นายจรีะพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  9.  นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
  10. นายอ านาจ   เอกศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
  11. นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิด
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ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 
30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

(2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนตธัุนวาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ินนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช้ีให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็น
หลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา : 1) ใช้ที่ดินและแหล่งน้ า 

           2) ด้านการก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารงุรักษาถนน ท่อระบายน้ า  
                                                   รางระบายน้ า ทอ่สี่เหลี่ยม คสล. 
          3) การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าสาธารณะ และปรับปรงุ 
                                                   ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา : 1) จัดหา/ปรบัปรุงสถานที่จ าหน่ายสนิค้า 
        2) รณรงค์โครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
        3) ด้านส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพ    
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : 1) สร้างความตระหนักและจิตส านึกให้แก่ชุมชน 

2) การสนบัสนุนการจัดต้ังและด าเนินการของอาสาสมัครปอ้งกันภัย 
    ฝ่ายพลเรือนสร้างสวนสาธารณะ และปรับปรงุสภาพภูมทิัศน์ 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 

แนวทางการพัฒนา : 1) การป้องกัน รักษา และสง่เสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
        2) ส่งเสรมิสวัสดกิารนันทนาการ 
        3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
        4) การส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
        3) ส่งเสรมิสนบัสนุนเด็กและเยาวชน 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจดัการ 
แนวทางการพัฒนา : 1) การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
        2) การเมืองและการบรหิารจัดการ 
        3) การจัดหาและพฒันาปรับปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัตงิาน 
        4) การปรับปรุงส านักงานและสถานที่ปฏิบัตงิาน 
        5) การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร 
        6) เพิ่มประสทิธิภาพของบุคลากร 
        7) ปรับปรงุและพฒันารายได ้
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่วิถี

เศรษฐกจิแบบพอเพียง” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก รกัษาความสะอาดถนน ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้ง 
                        ก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
  2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  4. ส่งเสรมิการออกก าลังกาย การป้องกันและระงบัโรคติดตอ่ พัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก 
                        เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
  6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนและสามารถแกป้ัญหาความยากจนได้อย่างยัง่ยืน 
  3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ 
  4. สตรี เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้ดอ้ยโอกาสได้รบัการส่งเสริมการพฒันา   
                        คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
                        ตลอดมีความตระหนกั เห็นคุณค่าและรว่มอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกท าลาย ได้รับการดูแลรักษา 
  7. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ 
                        ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
 
 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลงัจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพจิารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมลูและปญัหาส าคัญของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพฒันาท้องถ่ิน 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจงัหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลอปีาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
          ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  และการเพิม่แผนพฒันาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1 2561 ปีที่  2 2562 ปีที่  3  2563 ปีที่  4  2564 ปีที่  5  2565 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประ
มาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

1.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

58                         12,433,000         187 40,844,500 

2.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 768,800         9 2,343,800 

3.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 165,000         16 660,000 

4.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

15 6,423,600         57 25,394,400 

5.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

13 1,007,620         49 3,863,080 

6.  
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการเมือง
และการ
บริหารจัดการ 

12 729,900         48 2,919,600 

รวม 105 21,527,920         357 76,025,380 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถ่ินในส่วนของปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ      101         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2562           114         โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     101 x 100 =      88.60 % 
       114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที ่

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

28 45.90 16 26.23 17 27.87 4 6.15 65 100 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 100 - - - - - - 2 100 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 71.43 - - - - 2 28.57 7 100 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

11 91.67 - - - - 1 8.33 12 100 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

10 83.33 - - - - 2 16.67 12 100 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารจัดการ 

10 62.5 - - 2 12.50 4 25.00 16 100 

รวม 66 60.00 16 14.55 19 17.27 13 11.40 114 100 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 8 

   

 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไมเ่พียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินมจี านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทกุโครงการ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลไปประสานกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพือ่ขอรบั
การสนบัสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซกัซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปญัหาของพื้นที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการสรปุติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
 5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มงีบประมาณอยู่แล้ว 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด  ที่มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามใน
สัญญา  และยงัไม่ก่อหนี้ผกูพัน  มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งมั่ง 
– บ้านทุ่ง  บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4  (ช่วงที่  2) 

42,000 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตพร้อมฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก  บ้านอีปาด  หมูท่ี่  1 
348,500 348,500 348,500 แล้วเสร็จ 

3 โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  2,4 98,600 96,000 96,000 แล้วเสร็จ 
4 โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 70,300 68,700 68,700 แล้วเสร็จ 
5 โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมูท่ี่  1 70,400 68,800 68,800 แล้วเสร็จ 
6 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายดอนละโฮ – 

หนองแต้  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 
125,900 121,000 121,000 แล้วเสร็จ 

7 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายทุง่มัง่ – 
พันล า  บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4 (ช่วงที่  4) 

218,300 217,000 217,000 แล้วเสร็จ 

8 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายบ้านสงู – 
พันล า  บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4  (ช่วงที่  4) 

209,800 209,800 209,800 แล้วเสร็จ 

9 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองแคน 
– หนองไฮ่บูด  บ้านอีปาด  หมูท่ี่  1 

215,500 207,000 207,000 แล้วเสร็จ 

10 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองยาง – 
หนองเหบ็ บ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  2,4 

167,900 161,600 161,600 แล้วเสร็จ 

11 โครงการปรับปรงุถนนดินสายรอบดอนป่า  บ้านทุ่ง
มั่ง  หมู่ที่  2,4 

54,400 50,800 50,800 แล้วเสร็จ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

12 โครงการปรับปรงุถนนดินสายหนองสีเต้า – หนอง
พอก  บ้านอีปาด  หมู่ที  1 

41,500 41,500 41,500 แล้วเสร็จ 

13 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสาย
หนองไฮ  - หนองรงั  บ้านหนองไฮ หมู่ที่  3,5 

151,100 145,000 145,000 แล้วเสร็จ 

14 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ 
– ทางเก่าอปีาด  บ้านหนองไฮ  หมูท่ี่  3,5 

57,300 57,000 57,000 แล้วเสร็จ 

15 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ 
– นาขุ่ม  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

235,100 226,300 226,300 แล้วเสร็จ 

16 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังลงหินคลุกสายอปีาด – 
หนองม่วง  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

223,900 215,500 215,500 แล้วเสร็จ 

17 โครงการผนงักั้นคอนกรีตสายทุ่งมัง่ – หนองแวง 
บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 2,4 

49,700 47,100 47,100 แล้วเสร็จ 

18 ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า บ้านหนองไฮ หมู่
ที่ 3,5 

262,300 249,000 245,885 
(มีค่าปรับผิดสัญญา) 

แล้วเสร็จ 

19 ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  
2,4 

126,600 120,700 120,600 แล้วเสร็จ 

20 โครงการปรับปรงุถนนดินสายหนองโป่ – หนองสูนย์ 
บ้านอีปาด หมูท่ี่ 1 (โอนงบประมาณรายจ่าย 
2562) 

59,600 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
21 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองฮวก – 

หนองบก บ้านอปีาด  หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

23,300 23,300 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

22 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองแต้ – 
พันล า  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

102,800 102,600 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

23 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองสิม – 
สวนป่า บ้านอีปาด  หมูท่ี่  1 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

102,800 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
24 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุ  สายทุ่งมัง่ – 

ลิ้นฟ้า ช่วงที่ 3 บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4 (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2562) 

240,500 240,500 240,500 แล้วเสร็จ 

25 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุ สายทุ่งมั่ง – 
หนองขาม (ช่วงที่ 1) บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4 (จ่าย
ขาดเงินสะสม 2562) 

169,400 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

26 โครงการปรับปรงุถนนหินคลกุสายอปีาด – โนนปอ  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 (จ่ายขาดเงินสะสม 2562) 

113,900 113,900 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

27 โครงการปรับปรงุถนนหินคลกุสายอปีาด – ดอน     
อีเหี่ยน บ้านอปีาด  หมู่ที่  1 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

141,300 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
28 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังลงหินคลุกสายอปีาด – 

หนองหวาย บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

125,000 125,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

29 โครงการปรับปรงุถนนดินสายหนองกระโดน – 
หนองบักคู บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

20,400 20,400 20,400 แล้วเสร็จ 

30 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองยาง – 
หนองเหบ็ (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  2,4 (จ่าย
ขาดเงินสะสม 2562) 

227,800 227,700 227,700 แล้วเสร็จ 

31 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองไฮ – 
หนองแต้ บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2562) 

97,100 97,100 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

32 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายดอนละโฮ – 
บ้านทุ่ง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,4 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

183,300 183,300 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

33 โครงการปรับปรงุถนนดินโดยการลงหินคลุกสายสัน
คลองห้วยค า (ช่วงที่ 4) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 
(โอนงบประมาณรายจ่าย 2562) 

156,900 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
34 โครงการซ่อมแซมผิวทางคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่

ที่ 3,5 จ านวน 10 จุด (เงินเหลอืจ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

248,200 247,600 247,600 แล้วเสร็จ 

35 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายนาค าใหญ่
ทางเช่ือมป่าข่า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จ่ายขาด
เงินสะสม 2562) 

92,300 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
36 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายหนองไฮ – 

บ้านทุ่ง (ช่วงที่ 3) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จ่ายขาด
เงินสะสม 2562) 

145,100 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
37 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายทุง่มัง่ – 

หนองอีข่า  บ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่ 2,4 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

126,100 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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38 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายรอบดอนปู่
ตาบ้านอีปาด ช่วงที่ 1 (ด้านทิศตะวันออก) (โอน
งบประมาณรายจ่าย 2562) 

90,900 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
39 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายอปีาด – วัด

เก่า บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (โอนงบประมาณรายจ่าย 
2562) 

73,800 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
40 โครงการปรับปรงุถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ 

– ห้วยค า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

130,600 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
41 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายรอบดอนป่า

ช้า บ้านหนองไฮ หมูท่ี่ 3,5 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

94,100 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
42 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุสายรอบดอนป่า

ช้า บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (โอนงบประมาณรายจ่าย 
2562) 

93,300 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
43 โครงการปรับปรงุถนนดินลงหินคลกุ สายที่ดินนาย

สวัสดิ์  ขารี – นางหนูพิศ  แจ้งนาม บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 
2,4 (โอนงบประมาณรายจ่าย 2562) 

34,700 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
44 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองป่าไม้ 

– นาเทิง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

48,500 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
45 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายสงป่าบาก 

– หนองตอ บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 (โอนงบประมาณ
รายจ่าย 2562) 

106,600 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางรอบดอน    
ปู่ตาบ้านทุ่งมั่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2,4 (เงินเหลือจ่าย
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

617,000 417,000 - อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อยาว) สายทางหนองไฮ – 
นาค าใหญ่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (เงินเหลือจ่าย
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

771,900 509,900 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
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48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (แบบไม่มรีอยต่อยาว) สายทางบ้านทุ่งมั่ง 
– โรงเรียนประสานมิตรวิทยา บ้านทุ่งมัง่ หมูท่ี่ 
2,4 (เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2562) 

639,000 419,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (แบบไม่มรีอยต่อยาว) สายทางอปีาด – 
ลิ้นฟ้า บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (เงินเหลือจ่ายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

566,430 375,100 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมี
รอยต่อยาว) สายทางอีปาด – ลิ้นฟ้า (ช่วงที่ 2) 
บ้านอีปาด หมูท่ี่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม 2562)  

408,700 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

51 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต (สายบ้านนายเที่ยม ศรสีุธรรม 
ถึงบ้านนายเชิด  อริพงศ์) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 
(เงินเหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

237,400 237,000 237,000 แล้วเสร็จ 

52 โครงการงานเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต สายหน้าที่
ท าการ อบต.อีปาด (เงินเหลอืจ่ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 2562) 

756,000 539,000 491,820 
(มีค่าปรับผิดสัญญา) 

แล้วเสร็จ 

53 ฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบ้านอีปาด 
(จ านวน 4 จุด) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2562) 

103,400 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านทุ่งมั่ง  (จ านวน 2 
จุด) บ้านทุง่มั่ง หมู่ที่ 2,4 (จ่ายขาดเงินสะสม 
2562) 

356,300 356,300 356,300 แล้วเสร็จ 

55 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหลก็รางระบายน้ า 
บ้านหนองไฮ (จ านวน 8 จุด) บ้านหนองไฮ หมูท่ี่  
3,5 (จ่ายขาดเงินสะสม 2562) 

477,900 468,000 - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (โอนงบประมาณรายจ่าย 
2562) 

138,700 138,700 138,700 แล้วเสร็จ 

57 โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต
บนพื้นทางดินซีเมนต์ (สายทางทุ่งมั่ง – บ้านทัน) 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562) 

7,303,000 5,899,000 5,161,600 
(มีค่าปรับผิดสัญญา) 

แล้วเสร็จ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

58 โครงการปรับปรงุถนนลาดยางเดิม  
โดยวิธี Pavement In-Place 
Recycling (สายบ้าน   อีปาด – 
บ้านหนองไฮ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
2562) 

8,856,000 6,465,012.65 6,400,360.30 
(มีค่าปรับผิดสัญญา) 

แล้วเสร็จ 

59 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้าน     อีปาด หมู่ที่ 1 

500,000 472,498.21 472,498.21 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

60 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่ 2,4 

508,588.38 508,588.38 508,588.38 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

61 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรบ้านหนองไฮ  หมูท่ี่ 3,5 

511,253.39 511,253.39 511,253.39 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

รวม 28,568,971.77 21,349,052.63 17,662,405.28  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกจิชุมชน 507,000 507,000 507,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝกึอบรมอาชีพเสริมใหก้ับกลุ่มบุคคลทั่วไป 25,000 13,685 13,685 แล้วเสร็จ 

รวม 532,000 520,685 520,685  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาหมูบ่้านภายในต าบลอปีาด 15,000 12,000 12,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการมองไป  ไร้ขยะ 20,000 8,403 8,403 แล้วเสร็จ 
3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ส่งสุขสู่ชุมชน 30,000 26,200 26,200 แล้วเสร็จ 
4 โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายบ้านอปีาด 

หมู่ที่ 1, บ้านทุง่มัง่ หมู่ที่ 2,4 
55,000 52,400 52,400 แล้วเสร็จ 

5 โครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและปรับปรุง
พื้นที่ทิ้งขยะ 

30,000 24,400 24,400 แล้วเสร็จ 

รวม 150,000 123,403 123,403  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 17,460 17,460 แล้วเสร็จ 
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลอืดออก 80,000 17,500 17,500 แล้วเสร็จ 
3 โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 11,000 10,780 10,780 แล้วเสร็จ 
4 โครงการช่วยเหลือสงเคราะหป์ระชาชนกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  
100,000 7,100 7,100 แล้วเสร็จ 

5 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 18,000 18,000 18,000 แล้วเสร็จ 
6 โครงการสนบัสนุนการเสริมสร้างสวัสดกิารทาง

สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
931,200 931,200 931,200 แล้วเสร็จ 

7 โครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แกผู่้สงูอายุ 5,102,400 4,999,800 4,999,800 แล้วเสร็จ 
8 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและ

จัดต้ังหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง 
ๆ  

10,000 5,910 5,910 แล้วเสร็จ 

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 60,000 53,298 53,298 แล้วเสร็จ 
10 อุดหนุนส าหรบัด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
100,000 100,000 100,000 แล้วเสร็จ 

11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์    
(ยาเสพติด) 

10,000 10,000 10,000 แล้วเสร็จ 

รวม 6,452,600 6,171,048 6,171,048  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด           
(อีปาดเกมส์) 

170,000 142,348 142,348 แล้วเสร็จ 

2 โครงการจัดซื้อหนงัสอืหรือสิง่พิมพ์ 21,900 21,900 21,900 แล้วเสร็จ 
3 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันส าหรบัศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ อบต.อปีาด 
117,600 63,680 63,680 แล้วเสร็จ 

4 ค่าจัดการเรียนการสอน 40,800 20,390 20,390 แล้วเสร็จ 
5 ค่าหนังสือเรียน 4,800 1,903 1,903 แล้วเสร็จ 
6 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,800 2,200 2,200 แล้วเสร็จ 
7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,200 3,300 3,300 แล้วเสร็จ 
8 ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 10,320 3,494 3,494 แล้วเสร็จ 
9 อุดหนุนส าหรบัอาหารกลางวันโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. 
872,000 852,000 852,000 แล้วเสร็จ 

10 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.อีปาด 

463,720 379,843.90 379,843.90 แล้วเสร็จ 

รวม 1,713,140 1,491,058.90 1,491,058.90  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการประเมินองค์กร 25,000 25,000 25,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 387,000 350,000 350,000 แล้วเสร็จ 
3 โครงการดูแลเว็บไซต์ของ อบต. 7,000 7,000 7,000 แล้วเสร็จ 
4 โครงการอบรมทัศนะศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พูน

วิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

200,000 139,420 139,420 แล้วเสร็จ 

5 โครงการสง่เสรมิจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 27,000 26,950 26,950 แล้วเสร็จ 
6 จ้างเหมาจัดท านิตยสารเผยแพร่ข้อมลูข่าวาร

ประชาสมัพันธ์ อบต.อปีาด 
22,000 22,000 22,000 แล้วเสร็จ 

7 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอ
กันทรารมย์   

20,000 20,000 20,000 แล้วเสร็จ 

8 อุดหนุนอ าเภอกันทรารมยส์ าหรับจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

7,000 7,000 7,000 แล้วเสร็จ 

9 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน  2  ตู้) 18,900 18,900 18,900 แล้วเสร็จ 
10 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ตูเ้ก็บเอกสาร แบบมลีิ้นชัก 

จ านวน 6  ตู้) 
2,800 1,810 1,810 แล้วเสร็จ 

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) 
จ านวน 3 เครื่อง 

66,000 - - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
12 ครุภัณฑ์โรงงาน (เครือ่งเจีย/ตัด แบบมือถือ)  

จ านวน  1  ตัว 
5,500 - - อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 788,200 618,080 618,080  
 

สรุปผลการด าเนินงานด้านงบประมาณท้ัง  6  ยุทธศาสตร์    ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562  มีงบประมาณที่ตั้งไว้   เป็นเงิน   38,206,911.77  บาท  วงเงินที่จัดท าสัญญาแล้ว  เป็นเงิน  
30,273,327.53  บาท  เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  เป็นเงิน  26,586,680.18  บาท 
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ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

              สรุปผล   แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
                      โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  135  ชุด   
 
 เพศ - ชาย  จ านวน     62    ราย 

- หญิง  จ านวน     73    ราย 
 

 อายุ - ต่ ากว่า   20   ปี จ านวน   14  ราย    - 20 – 30 ปี  จ านวน   32  ราย     - 31 – 40 ปี  จ านวน   34   ราย 
  -  41 – 50 ปี      จ านวน  27 ราย - 51 – 60 ปี  จ านวน   17  ราย     - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  11 ราย 
 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา       จ านวน   52    ราย    - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน    47   ราย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า     จ านวน    10    ราย   - ปริญญาตรี      จ านวน    10   ราย 
 - สูงกว่าปริญญาตรี               จ านวน     1    ราย    - อ่ืน ๆ            จ านวน    15   ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ              จ านวน      9  ราย         - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน      9   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    16  ราย       - รับจ้าง                จ านวน    31   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน     15 ราย       - เกษตรกร             จ านวน   55    ราย     

- อื่น ๆ จ านวน  -  ราย 

ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 70 51.85 17 12.59 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 

           
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   135    ราย    
   

ผลการส ารวจความพงึพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.อปีาด ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน 
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ  36.71,  พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  47.08,  และไม่พอใจ
อยู่ท่ีร้อยละ  16.21      
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี  2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5   การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.77 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6   การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.61 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.63 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 8.58 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบาง
โครงการต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 
  4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 

5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  4.  จัดให้มีการประชุมช้ีแจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
   
 

       

 

 
 

 
 
 

 


