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ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ก าหนดให้ต้องมี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ซึ่ง
ตามระเบียบข้อ  28  นี้  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
  1. นายบุรี   จันทรัตน ์  สมาชิกสภา   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเจียงค า   ชราศร ี สมาชิกสภา   กรรมการ 
  3. นายปัญญา   สมนึก  สมาชิกสภา   กรรมการ 
  4. นางพรสวรรค์   วราพุฒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  5. นายชาติ   พิมพ์พันธ์  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  กรรมการ 
  6. นายอร่าม   วราพุฒ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  7. นางสายัณห์   พิมพ์สิงห์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  8. นายจีระพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  9. นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  10. นายอ านาจ   เอกศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  11. นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการและเลขานุการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  ข้อ  29  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลกและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ 
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปิิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548  ข้อ  30  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  โดยมีข้านตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  เพื่อเสนอผู้บริหาร 
  (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ  หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการด าเนินการ  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายบงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

  ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ีอให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้  ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตังไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด  และติดขัดหรือ
อุปสรรคด้านใดบ้าง  ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการหรือไม่  อย่างไร 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้  จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2563  
เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา  เป้าหมาย  และงบประมาณที่ชัดเจน  สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจ
ได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  ใช้ที่ดินและแหล่งน้ า 
            2)  ด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า   
                                                      รางระบายน้ า  ท่อสี่เหลี่ยม  คสล. 
            3)  การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะ  และปรับปรุง 
                                                       ไฟฟ้าสาธารณะ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จ าหน่วยสินค้า 
            2)  รณรงค์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
            3)  ด้านส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  สร้างความตระหนักและจิตส านึกให้แก่ชุมชน 
            2)  การสนับสนุนการจัดตั้งและด าเนินการสร้างสวนสาธารณะ  และ 
                                                       ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  การป้องกัน  รักษา  และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
            2)  ส่งเสริมสวัสดิการนันทนาการ 
            3)  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            4)  การส่งเสิรมให้ประชาชนป้องกันภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            2)  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
            3)  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา  :  1)  การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2)  การเมืองและการบริหารจัดการ 
            3)  การจัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปิิบัติงาน 
            4)  การปรับปรุงส านักงานและสถานที่ปิิบัติงาน 
            5)  การปรับปรุงทะเบียนเอกสาร 
            6)  เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
            7)  ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
 

ส่วนที่  2  
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  “คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา  คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่วิถี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  รักษาความสะอาดถนน  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปิิกูล 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. คุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมการออกก าลังกาย  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  พัฒนา  คุณภาพชีวิตสตรี  เด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์  ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคติดต่อ 
  4. สตรี  เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง  ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรมตลอดมี
ความตระหนัก  เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ  ไม่ถูกท าลาย  ได้รับการดูแลรักษา 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  และการจัดการทั้งบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลักจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสภานภา
พการพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

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

 

 

ส่วนที่  3  
 การประเมิน/ติดตามตนเอง 
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

52 11,524,701 61 14,225,660 59 11,307,600 57 10,117,600 19 9,865,072 248 57,040,633 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 768,800 2 525,000 7 845,000 5 1,345,000 8 845,000 25 4,328,800 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 100,000 6 185,000 5 135,000 5 135,000 5 135,000 26 690,000 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

11 6,159,600 14 6,148,800 14 6,903,040 20 6,867,200 20 6,867,200 79 32,945,840 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 1,399,572 10 1,567,406 11 2,591,500 8 1,874,506 7 1,774,506 43 9,207,490 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง  และการบริหารจัดการที่
ดี 

11 719,000 13 1,048,000 22 1,216,400 10 1,006,000 10 1,006,000 66 4,995,400 

รวม 89 20,671,673 106 23,699,866 118 22,998,540 105 21,345,306 69 20,492,778 487 109,208,163 
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4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ส าเร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

22 37.29 1 1.69 19 32.20 17 28.81 59 100 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 28.57 - - - - 5 71.43 7 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1 20.00 - - - - 4 80.00 5 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และสาธารณสุข 

10 71.43 - - - - 4 28.57 14 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 45.45 1 9.09 - - 5 45.45 11 100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง  และการ
บริหารจัดการที่ดี 

6 27.27 - - 11 50.00 5 22.73 22 100 

รวม 46 38.98 2 1.69 30 25.42 40 33.90 118 100 
 

สรุป 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2563  118 โครงการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ (จ านวนโครงการที่ส าเร็จ  78 โครงการ 
+จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ+จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ)       
คิดเป็นร้อยละ       66.10 
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ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการ 

ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
2. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป  ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญญาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่ 

สามารถควบคุมได ้
3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และความจ าเป็น 
4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
5. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 

  รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ที่มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ภายในหมู่บ้าน  
(แบบไม่มีรอยต่อยาว)  สายทางทุ่งมั่ง - รร.
ประสานมิตรวิทยา  ช่วงที่  5 

429,700 414,000 414,000 แล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จ านวน 2 
จุด) 

306,000 306,000 306,000 แล้วเสร็จ 

3 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ าบ้านหนองไฮ  (จ านวน 5 จุด) 

368,600 329,500 329,500 แล้วเสร็จ 

4 โครงการจัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ าบ้านอีปาด  (จ านวน  4  จุด) 

279,000 249,000 
(กันเงิน 63) 

- 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

5 โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่ 2,4 100,000 73,000 73,000 แล้วเสร็จ 

6 โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5 

100,000 72,600 72,600 แล้วเสร็จ 

7 โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมู่ที่  1 100,000 72,700 72,700 แล้วเสร็จ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินเดิมโดยการลง
หินคลุก (สายนาเทิง - หนองหัวลิง) 

58,900 58,900 58,900 แล้วเสร็จ 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
ดอนละโฮ - หนองหว้า  (ช่วงที่  2)  

81,500 81,500 81,500 แล้วเสร็จ 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย
สันคลองห้วยค า  (ช่วงที่  3) 

188,500 188,500 188,500 แล้วเสร็จ 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินสายสันคลอง
ห้วยค า  (ช่วงที่  8) 

21,200 20,300 20,300 แล้วเสร็จ 

12 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทาง รร.ใหม่ - ดงประสงค์) 

89,400 89,400 89,400 แล้วเสร็จ 

13 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุ่งม่ัง - ทางล้อ - ป่าช้า) 

55,700 53,900 53,900 แล้วเสร็จ 

14 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุ่งม่ัง – บ้านทุ่ง  ช่วงที่  
3) 

174,300 174,300 174,300 แล้วเสร็จ 

15 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางทุ่งม่ัง - ลิ้นฟ้า ช่วงที่ 2) 

227,900 211,700 211,700 แล้วเสร็จ 

16 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางหนองสีเต้า – หนองพอก) 

76,300 73,800 73,800 แล้วเสร็จ 

17 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางหนองอีเฒ่า – หนองตา
แกว  ช่วงที่  3) 

22,500 22,500 22,500 แล้วเสร็จ 

18 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - ดอนกอยดินกี่ 
ช่วงที่ 3) 

44,700 43,200 43,200 แล้วเสร็จ 

19 โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหิน
คลุก (สายทางอีปาด - หนองขี้ยาง) 

192,700 192,700 192,700 แล้วเสร็จ 

20 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
ถมดินหลังท่อ สายสันคลองหนองอี
จันทร์ 

66,900 65,900 65,900 แล้วเสร็จ 

21 ติดตั้งป้ายบอกทางบ้านหนองไฮ  
(จ านวน 3 ป้าย) 

15,669 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 
(จ านวน 2 จุด) 

228,113 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 (จ านวน 3 จุด) 

393,360 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา

ปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 
(จ านวน 2 จุด) 

497,395 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
25 โครงการงานวางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมถมดินหลังท่อ สายสันคลองห้วย
ค า บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 (จ านวน 3 
จุด) 

231,998 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 
(สายรอบตลาดรอบใน) บ้านอีปาด หมู่ที่  
1 

33,579 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
27 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย

ทางอีปาด - หนองอะลาง (ช่วงที่ 2) 
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

37,776                                                                                                                                                                                     
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
28 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย

รอบดอนป่าช้า (รอบนอก) บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

38,075 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
29 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย

หนองยาง - หนองเห็บ (ช่วงที่ 3) บ้าน
ทุ่งม่ัง หมู่ที่ 2,4 

55,217 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
30 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย

หนองไฮ - โรงเรียนใหม่ บ้านหนองไฮ 
หมู่ที่ 3,5 

17,628 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
31 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสาย

อีปาด - หนองม่วง (ช่วงที่ 1) บ้านอีปาด 
หมู่ที่ 1 

41,973 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินสายบวกบัก
หาด (จ านวน 2 ช่วง) บ้านอีปาด หมู่ที่ 
1 

24,889 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
33 โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งมั่ง – 

บ้านทุ่ง (จุดสวนนายประจักษ์  ชารี
วงศ์) บ้านทุ่งม่ัง หมู่ที่ 2,4 

38,400 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
34 โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร

ส านักงาน อบต.อีปาด (ห้องส านักงาน
ปลัด) 

24,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
35 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าอาคาร

ส านักงาน อบต.อีปาด 
13,250 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

36 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารกิจการ
สภา อบต.อีปาด 

73,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
37 โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต. 23,000 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

38 โครงการปรับปรุงห้องน้ า ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

16,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
39 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.ต าบล  

อีปาด 
185,840 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2,4 

500,000 414,442.06 414,442.06 แล้วเสร็จ 

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

500,000 421,788.73 421,788.73 แล้วเสร็จ 

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กันทรารมย์  เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
การเกษตร  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

854,943.46 854,943.46 854,943.46 แล้วเสร็จ 

รวม 6,827,905.46 4,484,574.25 4,235,574.25  
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน 507,000 507,000 507,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม

บุคคลทั่วไป 
25,000 11,135 11,135 แล้วเสร็จ 

รวม 532,000 518,135 518,135  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตต าบลอีปาด 15,000 15,000 15,000 แล้วเสร็จ 
 รวม 15,000 15,000 15,000  
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 18,000 18,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 86,100 86,100 86,100 แล้วเสร็จ 
3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือภัยพิบัติต่าง ๆ  
100,000 5,800 5,800 แล้วเสร็จ 

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 18,000 18,000 18,000 แล้วเสร็จ 

5 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

960,800 960,800 960,800 แล้วเสร็จ 

6 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปิิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

150,000 127,010 127,010 แล้วเสร็จ 

7 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

5,173,200 5,118,200 5,118,200 แล้วเสร็จ 

8 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ  

10,000 2,280 2,280 แล้วเสร็จ 

9 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 60,000 53,100 53,100 แล้วเสร็จ 

10 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

100,000 100,000 100,000 แล้วเสร็จ 

รวม 
 

6,588,100 6,489,290 6,489,290  
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ วงเงินตามสัญญา เบิกจ่าย 

1 
โครงการจัดซื้อหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ 

21,900 21,900 21,900 แล้วเสร็จ 

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

57,800 20,400 20,400 แล้วเสร็จ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

38,420 12,430 12,430 แล้วเสร็จ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  (สนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.อีปาด) 

166,600 54,900 54,900 แล้วเสร็จ 

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

461,806 319,912.20 
(กันเงิน 57,600) 

 

319,912.20 
- 

แล้วเสร็จ
(319,912.20) 

 
อยู่ระหว่าง

ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

(57,600) 
6 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

กลางวันโรงเรียนในสังกัด  สพฐ. 
828,000 744,000 744,000 แล้วเสร็จ 

รวม 1,574,526 1,231,142.20 1,213,542.20  
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

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

เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  และประสิทธิภาพใน
การปิิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง 

200,000 132,550 132,550 แล้วเสร็จ 

4 อุดหนุนศูนย์ปิิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรี
สะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 

20,000 20,000 20,000 แล้วเสร็จ 

5 อุดหนุนอ าเภอกันทรารมย์ส าหรับจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี 

7,000 7,000 7,000 แล้วเสร็จ 

6 ครุภณัฑ์ส านักงาน (ขาเหล็กวางตู้) (จ านวน 3 
ตัว) 

3,000 2,680 2,680 แล้วเสร็จ 

7 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
(จ านวน 10 ตู้) 

55,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
8 ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีบุนวม (จ านวน 

20 ตัว) 
18,000 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน (จ านวน 1 เครื่อง) 

10,900 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
10 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า

แบบล้อจักรยาน (จ านวน 1 เครื่อง) 
12,000 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All  In  One  ส าหรับงานประมวลผล 
(จ านวน 1 เครื่อง) 

23,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
12 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล (จ านวน 
2 เครื่อง) 

44,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

13 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) (จ านวน 1 เครื่อง) 

4,300 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
14 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า  

ขนาด 800  VA (จ านวน 1 เครื่อง) 
2,500 

(เงินเหลือจ่าย 63) 
- - อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ 
A3 (จ านวน 1 เครื่อง) 

6,300 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
16 ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีนั่งรับประทาน

อาหารส าหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.อีปาด (จ านวน 19 ตัว) 

9,500 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
17 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะกิจกรรมเด็ก ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด (จ านวน 
5 โต๊ะ) 

18,000 
(เงินเหลือจ่าย 63) 

- - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
รวม 466,500 195,230 195,230  

 


