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ที่มาและความสําคญัของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  กําหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกําหนดไว้ดังน้ี 
  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึง
คนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ  28  ให้มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ  28  น้ี  องค์การบริหารสว่นตําบลอีปาด  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ประกอบด้วย 
  1. นายสมบัติ   สุรวิทย์  สมาชิกสภา   ประธานกรรมการ 
  2. นายบุรี   จนัทรัตน์  สมาชิกสภา   กรรมการ 
  3. นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ สมาชิกสภา   กรรมการ 
  4. นางพรสวรรค์   วราพุฒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  5. นางกาญจนา   สรุวิทย์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  6. นางไพวรรณ   บุญเลิศ  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
  7. นายธนพจน์   จําชาติ  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ 
  8. นายจีระพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อํานวยการกองช่าง  กรรมการ 
  9. นายวัฒนา   สุรวิทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นางสุใบพร   ชาร ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  11. นายดํารงศักด์ิ   มุขขันธ์ หัวหน้าสํานักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 

  “กรรมการตาม  1 - 11  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้”   

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  มีอํานาจหน้าที่  
ดังน้ี 

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ข้อ  25  ดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ส่วนที่  1 



 
-2- 

 
(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  ข้อ  12  ดังน้ี 
“(3) รายงานผลการเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นน้ัน  มีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะช้ีให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานแผนท่ีได้วางไว้  ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตังไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด  และติดขัดหรือ
อุปสรรคด้านใดบ้าง  ที่ทําให้การดําเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่  อย่างไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ี  จะยึดตามแผนการดําเนินงานประจําปี  พ.ศ.2565  
เป็นหลักเน่ืองจากได้กําหนดระยะเวลา  เป้าหมาย  และงบประมาณท่ีชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลท่ีเข้าใจ
ได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
  แนวทางการพฒันา  :  1)  ใช้ที่ดินและแหล่งนํ้า 
            2)  ด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ท่อระบายนํ้า   
                                                      รางระบายนํ้า  ท่อสี่เหลี่ยม  คสล. 
            3)  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะ  และปรบัปรุง 
                                                       ไฟฟ้าสาธารณะ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพฒันา  :  1)  จดัหา/ปรับปรุงสถานที่จําหน่วยสินค้า 
            2)  รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
            3)  ด้านส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
  แนวทางการพฒันา  :  1)  สร้างความตระหนักและจิตสํานึกให้แก่ชุมชน 
            2)  การสนับสนุนการจัดต้ังและดําเนินการสร้างสวนสาธารณะ  และ 
                                                       ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคมและสาธารณสขุ 
  แนวทางการพฒันา  :  1)  การป้องกัน  รักษา  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
            2)  ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ 
            3)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            4)  การส่งเสิรมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางการพฒันา  :  1)  สง่เสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            2)  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
            3)  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ ี
  แนวทางการพฒันา  :  1)  การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2)  การเมืองและการบริหารจัดการ 
            3)  การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
            4)  การปรับปรุงสํานักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน 
            5)  การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร 
            6)  เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            7)  ปรบัปรุงและพัฒนารายได้ 
 
 
 

ส่วนที่  2  
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
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วิสัยทัศน์ในการพฒันาท้องถ่ิน 
  “คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา  คงรกัษาประเพณีวัฒนธรรม  นําชุมชนสู่วิถี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

พนัธกิจการพฒันาท้องถ่ิน 
  1. จัดให้มแีละบํารุงรักษาทางบก  รักษาความสะอาดถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. คุ้มครอง  ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมการออกกําลังกาย  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  พัฒนา  คุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเช้ือเอดส์  ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างย่ังยืน 
  3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคติดต่อ 
  4. สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์  และผูด้้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง  ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรมตลอดมี
ความตระหนัก  เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไม่มมีลพิษ  ไม่ถูกทําลาย  ได้รับการดูแลรักษา 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  และการจัดการทั้งบุคลากร  เครื่องมอืเคร่ืองใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลักจากทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  :  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลอีปาด  อําเภอกนัทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเดน็การประเมิน 
มี 

การดาํเนินงาน 
ไม่มี 

การดาํเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ    
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่  2  การจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสภานภา
พการพัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

 

 

ส่วนที่  3  
 การประเมิน/ติดตามตนเอง 
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แบบที่  2  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  อําเภอกันทรารมย์  จงัหวัดศรีสะเกษ 
2. รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

52 11,524,701 61 14,225,660 59 11,307,600 51 12,414,605 41 22,388,632 264 71,861,198 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 768,800 2 525,000 7 845,000 1 500,000 6 835,000 19 3,473,800 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 100,000 6 185,000 5 135,000 5 385,000 7 430,000 28 1,235,000 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

11 6,159,600 14 6,148,800 14 6,903,040 12 6,546,200 19 6,741,200 70 32,498,812 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 1,399,572 10 1,567,406 11 2,591,500 7 1,579,306 9 1,875,526 44 9,013,310 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง 
การปกครอง  และการบริหารจัดการที่
ดี 

11 719,000 13 1,048,000 22 1,216,400 12 930,160 7 586,000 65 4,499,560 

รวม 89 20,671,673 106 23,699,866 118 22,998,540 88 21,345,306 89 20,492,778 490 122,581,680 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ
ที่สําเร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 
ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4 9.76 3 7.32 20 48.78 14 34.15 41 100 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 16.67 - - - - 5 83.33 6 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 14.29 - - - - 6 85.71 7 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสขุ 

14 73.68 - - - - 5 26.32 19 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 55.56 1 11.11 - - 3 33.33 9 100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง  และการ
บริหารจัดการที่ดี 

6 85.71 - - 1 14.29 - - 7 100 

รวม 31 34.83 4 4.49 21 23.60 33 37.08 89 100 
 
 
สรปุ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2565  89 โครงการ 
โครงการที่ได้ดําเนินการ (จํานวนโครงการที่สําเร็จ  56 โครงการ 
+จํานวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ+จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ)       
คดิเปน็ร้อยละ       62.92 
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ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เน่ืองจากบางโครงการ 

ต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจํานวนมากเกินไป  ไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. นําโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่ 

เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรดําเนินการซักซ้อมและทําความเข้าใจถึงปัญญาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ไม่ 

สามารถควบคุมได้ 
3. ควรจัดทําแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และความจําเป็น 
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 
5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการดําเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด  ที่มีการก่อหน้ี
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  และยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน  มีดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (แบบไมม่ีรอยต่อยาว) สาย
ทางทุ่งมั่ง – โรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ช่วง
ที่ 6) บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที ่ 2,4 

475,000 
 

465,000 465,000 แล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที ่ 3,5  (จุดบ้านนายธวัช  สุรวิทย์) 

30,900 
 

30,000 30,000 แล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที ่ 3,5  (จํานวน  2  จุด) 

424,200 
 

420,000 420,000 แล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านอีปาด  
หมู่ที่  1  (จํานวน  4  จุด) 

101,800 
(กันเงิน 65) 

 

- - 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที ่ 3,5  (จุดโรงเรียนเก่าบ้านหนองไฮ 
– จุดบ้านนางมนิดา   ชราศรี) 

470,300 
 

470,000 470,000 แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก  บ้านอีปาด 
หมู่ที่  1  (จํานวน  2  จุด) 

368,800 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดิน
นายแสวง   สรุวิทย์ - นายประดิษฐ์   
เอกศิริ  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

93,900 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางบ้าน
น้อย – หนองสะคาม บ้านทุง่มั่ง  หมู่ที ่ 
2,4 

160,000 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสงป่า
บาก – หนองตะกล้า  บ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  
2,4  

73,000 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสัน
คลองห้วยคํา - หนองอีจันทร์ บ้านหนอง
ไฮ  หมู่ที ่ 3,5 

43,000 
(กันเงิน 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินสายหนองกะ
โดน - หนองบักคู  (ช่วงที่  1)  บ้านทุ่ง
มั่ง  หมูท่ี่  2,4 

84,400 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้านอีปาด - ทุ่งมั่ง  บ้านอีปาด หมู่ที่  1  
(จํานวน  2  ช่วง) 

126,800 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

13 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้านอีปาด - โนนปอ  ช่วงที่  3  (ที่ดิน
นายบุญท้น  ป้องเศร้า - นายกมล  แก่น
โพธ์ิ)  บ้านอีปาด  หมู่ที ่ 1 

77,200 
 

77,200 77,200 แล้วเสร็จ 

14 จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายนํ้า    
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4  (จํานวน  3  
จุด) 

162,600 
(ก้นเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

15 จัดทําฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายนํ้า  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1  (จํานวน  3  จุด) 

221,800 
(กันเงิน  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (แบบไม่มีรอยต่อยาว)  สายทาง
ข้างโรงเรียนประสานมิตรวิทยา (ฝั่ง
ตะวันออก)  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

761,280 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (แบบมีรอยต่อยาว) สายทางอีปาด 
- โนนปอ (ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด หมู่ที่  1 

273,220 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านอีปาด หมูท่ี่  1  
(จํานวน  5  จดุ)   

251,670 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน
คลุกสายทางนาเทิง - หนองสะคาม  
บ้านทุ่งมัง่  หมูท่ี่  2,4 

32,410 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (แบบไม่มีรอยตอ่ยาว)  สาย
ข้างเมรุบ้านทุง่มั่ง  บ้านทุง่มั่ง  หมู่ที่  
2,4 

541,820 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้มฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านทุ่งมัง่  หมูท่ี่  
2,4  (จากจุดบา้นนางบัวผัน  สมนึก 
- ที่ดินนายถวิล  บุญเลิศ) 

488,710 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอ้มฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5  (จํานวน  3  จุด) 

985,000 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในองค์การบรหิารส่วน
ตําบลอีปาด   

262,560 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

24 อุดหนุนคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
ทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

15,000 14,234 14,234 แล้วเสร็จ 

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
กันทรารมย์  เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  บ้านทุ่งมัง่  หมู่ที่  2,4 

645,272.18 
(โอนเพิ่ม) 

645,272.18 645,272.18 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ติดตั้ง 
26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ

กันทรารมย์  เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  บ้านหนองไฮ  หมูท่ี่  
3,5 

698,048.74 
(โอนเพิ่ม) 

698,048.74 698,048.74 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ติดตั้ง 

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
กันทรารมย์  เพือ่ขยายเขตไฟฟา้
การเกษตร  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

500,000 477,045.48 477,045.48 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ติดตั้ง 
รวม 8,368,691 3,296,800 3,296,800  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน 507,000 507,000 507,000 แล้วเสร็จ 
รวม 507,000 507,000 507,000  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

1 
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายนํ้า
ภายในเขตตําบลอีปาด 

7,600 7,600 7,600 แล้วเสร็จ 

รวม 7,600 7,600 7,600  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 33,200 
(โอนเพ่ิม) 

33,200 33,200 แล้วเสร็จ 

2 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  

100,000 43,700 43,700 แล้วเสร็จ 

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 18,000 6,000 6,000 แล้วเสร็จ 
4 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ

ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 
1,346,400 1,095,000 1,095,000 แล้วเสร็จ 

5 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

5,653,200 5,405,100 5,405,100 แล้วเสร็จ 

6 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
และจัดต้ังหน่วยบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

10,000 7,800 7,800 แล้วเสร็จ 

7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 60,000 53,280 53,280 แล้วเสร็จ 
8 อุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
100,000 100,000 100,000 แล้วเสร็จ 

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุม่
บุคคลทั่วไป 

25,000 10,390 10,390 แล้วเสร็จ 

10 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว 10,000 9,300  9,300 แล้วเสร็จ 
11 โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตตําบล    

อีปาด 
15,000 13,800 13,800 แล้วเสร็จ 

12 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทาํเกษตรผสม
ผลานเกษตรทางเลือก  เกษตรอินทรีย์ และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

200,000 193,600 193,600 แล้วเสร็จ 

13 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะ
เกษตามโครงการเพ่ือขอรบการสนับสนุน
งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000 5,000 5,000 แล้วเสร็จ 

14 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย์ 
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อําเภอ
กันทรารมย์  จงัหวัดศรีสะเกษ 

10,000 10,000 10,000 แล้วเสร็จ 

รวม 7,585,800 6,986,170 6,986,170  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ วงเงินตามสญัญา เบกิจ่าย 

1 โครงการจัดซื้อหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ 

21,900 9,061.80 9,061.80 แล้วเสร็จ 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  (ค่า
จัดการเรียนการสอน, ค่า
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์
การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน  และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

96,220 70,750 70,750 แล้วเสร็จ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กปฐมวัย  (ศพด.อบต.อี
ปาด)) 

174,930 125,160 125,160 แล้วเสร็จ 

4 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พ้ืนที่  และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

411,985 
(กันเงิน 65) 

277,732.16 
28,372.96 

 

277,732.16 
- 

แล้วเสร็จ 
(อยู่ระหว่าง

ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง) 

 
5 อุดหนุนสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา (สังกัด  สพฐ.) 

760,200 749,700 749,700 แล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างอาคาร
หลังคาโดมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลอีปาด 

371,800 
(เงินเหลือจ่าย 65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

รวม 1,837,035 1,260,776.92 1,232,403.96  
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

1 โครงการประเมินองค์กร 25,000 25,000 25,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการดูแลเว็ปไซต์ของ อบต. 8,000 8,000 8,000 แล้วเสร็จ 
3 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน  เพ่ือ

เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  และประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงาน
จ้าง 

200,000 141,810 141,810 แล้วเสร็จ 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอกันทรารมย์  จังหวัด 
ศรีสะเกษ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 

20,000 20,000 20,000 แล้วเสร็จ 

5 อุดหนุนอําเภอกันทรารมย์สําหรับจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี 

7,000 7,000 7,000 แล้วเสร็จ 

6 โครงการปรับปรุงระบ  ICT Solution  
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

37,682 38,841 38,841 แล้วเสร็จ 

7 โครงการก่อสร้างที่จอดรถองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอีปาด  (จํานวน  2  หลัง) 

402,950 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  (สํานัก
ปลัด) 

4,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

9 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  (กอง
คลัง) 

4,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

10 เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  
หรือ  LED  สี  (สํานักปลัด)  

15,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  
หรือ  LED  สี  (กองคลัง)  

15,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12 เครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์  
หรือ  LED  สี  (กองช่าง)  

15,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบญัญตั ิ

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สญัญา 

เบกิจ่าย 

13 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน  3  
เครื่อง  (สํานักปลัด) 

66,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

14 เก้าอ้ีทํางาน  (จํานวน  10  ตัว) 16,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

15 โต๊ะทํางาน  (จํานวน  5  ตัว) 25,000 - - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

16 เก้าอ้ีทํางาน (สภาฯ)    3,700 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

17 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,000 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

18 รถจักรยานยนต์ 43,500 
(เงินเหลือจ่าย  65) 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 908,832 240,651 240,651  
 


