
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไหลทุ่่ง 
อ าเภอตระการพืชผล   จงัหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

                                                                 www.laithung.go.th 
 



สารบัญ 
 
เร่ือง          หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า        ๑ 

ส่วนที่ ๒  การติดตามและประเมินผล     ๙ 
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ส่วนที่ ๔  สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ    ๘๑ 

แบบช่วยก ากับการติดตามและประเมินผลแผน                              

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
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- ค าสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
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ค ำน ำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปผู้บริหำรท้องถิน่ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูลดังกล่าว
ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๖   ด้าน ดังนี้    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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 ข้อเสนอจำกกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       การ
คลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง 
วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับ
ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพ
พ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืน
แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้
มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการ 
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย
ประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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 2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล     
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลไหล่ทุ่ง 
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล      
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้      
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
ก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ 
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ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ต่อ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  
เพ่ือให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เสนอต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง มีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เพ่ือให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เสนอต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไหล่ทุ่ง และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
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 4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล         
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการทีค่ณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่
ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
 
  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เสนอ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง /คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง   ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ       องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัด ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ่อหิน – ไหล่ทุ่ง  หมู่ที่ 5 (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

๘ 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลไหล่ทุ่ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ปลัด  ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลไหล่ทุ่ง 
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ส่วนที่ 2  
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
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ส่วนที่ 2  
กำรติดตำมและประเมินผล 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 256๔       
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2551 - 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี  อ าเภอตระการพืชผล และแผนชุมชนต าบลไหล่ทุ่ง      
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง  มี ๖ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
พันธกิจ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 

          พันธกิจ  (Mission Aanlysis) 
                เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้อง “ท้องถิ่นต้องท ำอะไร เพื่อใคร” จากการวิเคราะห์ศักยภาพและการ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันผนวกกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความต้องการ / ความ
คาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จึงก าหนด พันธกิจ ดังนี้  
           ภารกิจหลักท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
  ภารกิจหลักท่ี 2  ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงหมู่บ้านปลอดโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ภารกิจหลักท่ี 3  การส่งเสริมและป้องกันความสงบ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม
น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน  
            ภารกิจหลักท่ี 4  พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค้า
เพ่ิมรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ภารกิจหลักท่ี 5  การพัฒนาการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม ให้ประชาชนมีความรอบรู้และ
คุณธรรมจริยธรรมเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา  
  ภารกิจหลักท่ี 6  การพัฒนาบริการจัดการ องค์กรที่ดี และการประสานความร่วมมือภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์กร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
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๑๐ 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

3.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน 
3.2  จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เพียงพอต้องการและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
3.3  เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.4  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์ 
3.5  เพ่ือด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.6  เพ่ือให้เกิดการบริหารการจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.7  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภค – บริโภค 
     เป้าหมาย 

       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
       แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้
ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

   1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

  3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
          4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า   
                           ตวัชี้วัด 
                   1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
      2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
      4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ  
 ๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านคุณภาพชีวิต  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๒ (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔)  
       1.  การพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
        ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
       2.  จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
       3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๑ 
 
 ๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึง
ปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
       แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้าน 
       ๒.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
       ๓.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค. 
       ๔.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
       ตัวชี้วัด 
       ๑.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลื่ออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
       1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง  
        ๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป 
สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ 
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี 
       แนวทางการพัฒนา 
       1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
       2.  เสริมสร้างและฝึกเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
       3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
       2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
       3.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 

๕.  ยุทธศำสตร์กำพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบการศึกษา 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๒ 
      แนวทางการพัฒนา 

                         ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบการศึกษาตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
       1.  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
       2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  และดูแลศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 
       3.  ส่งเสริมงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น 

     4.  ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้    
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานด้านการศึกษา 
       2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
       3.  งานประเพณีภายในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
       4.  ประชาชนได้รู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 
       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม 
       2.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
       4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
       3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 

4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 

 
     วิสัยทัศน์ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง   
          “สภาพแวดล้อมชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจฐานรากท่ีเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ครบวงจร” 
 

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



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
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รำยละเอียดโครงกำรในข้อบัญญัติงบประมำณองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง ที่มีกำรก่อหนี้ผูกพัน/ลงนำมในสัญญำ มีดังนี้ 
(ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง กันยำยน ๒๕๖4) 
โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  เกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565  (เฉพำะปงีบประมำณ พ.ศ. 256๔) 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง
จ่ำย (บำท)  

สถำนะ 
 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง                                                                                        
 

20,000     
 

 20,000    กองช่าง  

๒.  โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านดอนงัว ต าบลไหล่
ทุ่ง  

110,000    
 
 

 110,000   กองช่าง 

๓.  โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านดอน
งัว ต าบลไหล่ทุ่ง  

40,000    
 

 40,000   กองช่าง  

๔.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดเสลาวาส ด้านทิศ
ตะวันออก หมู่ที่ 11 บ้านบ่อหินพัฒนา ต าบลไหล่ทุ่ง  

130,000     130,000   กองช่าง  

๕.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาพ่อทองสา สิมพงษ์ หมู่ที่ 12 บ้าน
ไหล่ทุ่งพัฒนา ต าบลไหล่ทุ่ง  

50,000     50,000   กองช่าง  

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายหนองแปลน – บ้านน้อยชุมแสง  หมู่ที่  
3  บ้านดอนงัว  ต าบลไหล่ทุ่ง 

140,000     140,000   กองช่าง  

  ๑๓     



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายใต้โรงเรียนบ้านดงไม้งาม  หมู่ที่  6  
บ้านดงไม้งาม  ต าบลไหล่ทุ่ง 

120,000     120,000   กองช่าง  

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายแยกไปดอนภูนาหว้า  หมู่ที่  7  บ้าน
ค าข่า  ต าบลไหล่ทุ่ง 

140,000     140,000   กองช่าง  

๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า (สายบ้านม่วง –นาขาม)  หมู่ที่  8  บ้าน
ม่วง  ต าบลไหล่ทุ่ง 

200,000   200,000 กองช่าง  

 
๑๔ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑๐ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง  หมู่ที่  9  บ้านหัวค า  ต าบลไหล่ทุ่ง 130,000    
 

 130,000   กองช่าง  

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายแยกดงไม้งาม – บ้านม่วงงาม  หมู่ที่  
10  บ้านม่วงงาม  ต าบลไหล่ทุ่ง 

120,000    
 
 

 120,000   กองช่าง 

๑๒ โครงการเปลี่ยนท่อส่งน้ าประปา ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อหิน 
ต าบลไหล่ทุ่ง   

130,000  
 

 130,000 กองช่าง  

 รวม ๑,๓๓๐,๐๐๐   ๑,๓๓๐,๐๐๐  
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข     (แผนงานสาธารณสุข) 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการบริการรถการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙  ปีงบประมาณ  ๒๕64 487,000    
 

 487,000   ส านักปลัด 

๒.  โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 

40,000    
 
 

 40,000   ส านักปลัด 

๓.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก   

100,000    
 

 100,000   ส านักปลัด 

๔ โครงการส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

240,000     240,000   ส านักปลัด 

๕ โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธาน  
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

40,000     40,000   ส านักปลัด 

 รวม 907,000   907,000  
 
 
 

๑๕ 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข  (แผนงานสังคมสงเคราะห์)  
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ 90,000    
 

 90,000   กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๒.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลไหล่ทุ่ง    40,000    
 
 

 40,000   กอง
สวัสดิการ
สังคม  

๓.  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพภายในต าบลไหล่ทุ่ง 40,000     
 

 40,000    กอง
สวัสดิการ
สังคม  

 รวม 170,000   170,000  
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   40,000    
 

 40,000   ส านักปลัด 

๒.  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์   40,000    
 
 

 40,000   ส านักปลัด 

๓.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต าบลไหล่ทุ่ง 

82,800    
 

 82,800   ส านักปลัด 

๔ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านไหล่ทุ่ง      

130,000     130,000   ส านักปลัด 

๕ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านไหล่สูง 

100,000     100,000   ส านักปลัด 

๖ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านหัวค า 

50,000     50,000   ส านักปลัด 

๗ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ภายในส านักงาน อบต.ไหล่
ทุ่ง    

25,000     25,000   ส านักปลัด 

๘ โครงการอ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล   ใน
พ้ืนที่อ าเภอตระการพืชผล 

5,000     5,000    

 รวม 442,800   442,800  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๗ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 30,000    
 

 30,000   กอง
การศึกษาฯ 

๒.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก 40,000    
 
 

 40,000   กอง
การศึกษาฯ 

๓.  โครงการจัดนิทรรศการงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมอบ
ประกาศนียบัตร  ปีการศึกษา  2563    

20,000    
 

 20,000   กอง
การศึกษาฯ 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด อบต.ไหล่ทุ่ง   20,000     20,000   กอง
การศึกษาฯ 

๕ โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน    71,400     71,400   กอง
การศึกษาฯ 

๖ โครงการอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไหล่ทุ่ง 867,300     867,300   กอง
การศึกษาฯ 

๗ ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง   

300,900     300,900   กอง
การศึกษาฯ 

๘ ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี   28,000     28,000    



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๘ 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๙ ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

28,000  
 

 28,000 กอง
การศึกษาฯ 

๑๐ ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ  3-5  ปี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

42,000    
 
 

 42,000   กอง
การศึกษาฯ 

๑๑ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ  
3-5  ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

60,200    
 

 60,200   กอง
การศึกษาฯ 

๑๒ ค่าอาหารเสริม (นม)  ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลไหล่ทุ่ง 

1,542,541   1,542,541 กอง
การศึกษาฯ 

๑๓ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)ในเขตต าบลไหล่ทุ่ง   

2,512,000     2,512,000   กอง
การศึกษาฯ 

 รวม 5,562,341   5,562,341  
 
 

 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๙ 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี   (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการอนุรักษ์ประเพณีและบ ารุงศาสนาในวันเข้าพรรษา 30,000    
 

 30,000   กอง
การศึกษาฯ 

๒.  โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  อ าเภอตระการพืชผล   25,000    
 
 

 25,000   กอง
การศึกษาฯ 

 รวม 55,000   55,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๒๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี  (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขต
อ าเภอตระการพืชผล       

18,000     
 

 18,000    ส านักปลัด  

๒.  โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี   10,000    
 
 

 10,000   ส านักปลัด  

 รวม 28,000   28,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๒๑ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖3 – กันยำยน ๒๕๖4 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี   (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ต้ัง

จ่ำย (บำท)  
สถำนะ 

 
งบประมาณที่
เบิกจ่าย (บาท)  
 

หน่วย
ด าเนินการ  
 ด ำเนินกำรแล้ว  

 
ยังไม่ด ำเนินกำร  
 

๑.  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท าแผน และ อบต.พบประชาชน 90,000    
 

 90,000   ส านักปลัด  

๒.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 40,000    
 

 40,000   ส านักปลัด  

๓.  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   50,000     
 

 50,000    ส านักปลัด  

๔ โครงการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี  ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
จังหวัดอุบลราชธานี   

10,000     10,000   ส านักปลัด  

๕ โครงการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  อ าเภอ
ตระการพืชผล 

10,000     10,000   ส านักปลัด  

 รวม 200,000   200,000  
 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
๒๓ 

 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 256๔        
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.ไหล่ทุ่ง มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
 ควำมเป็นมำ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

 
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
๒๔ 

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

อบต.ไหล่ทุ่ง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวัง
ที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

ค ำขวัญประจ ำต ำบลไหล่ทุ่ง 
“ต าบลไหล่ทุ่ง  มุ่งมั่นในศาสนา  การศึกษาเป็นเอก ช่างตีเหล็กข้ึนชื่อ เลื่องลือเผือกรสดี 

มากมีแหล่งน้ าใหญ่  ดงมะไฟกลางหมู่บ้าน จักสานหวดภูมิปัญญา 
ภูนาหว้าแหล่งอาหาร มีต านานบ้านเก่า เกลือสินเธาว์มากมี ประเพณีบุญเดือนหก  

ดอกบัวดกเต็มบึง เป็นหนึ่งความสามัคคี” 
วิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง (Vision) 

        “สภาพแวดล้อมชุมชนน่าอยู่  เศรษฐกิจฐานรากท่ีเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ครบวงจร” 
 

พันธกิจ  (Mission Aanlysis) 
                เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้อง “ท้องถิ่นต้องท ำอะไร เพื่อใคร” จากการวิเคราะห์ศักยภาพและการ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันผนวกกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความต้องการ / ความ
คาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง จึงก าหนด พันธกิจ ดังนี้  
           ภารกิจหลักท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
  ภารกิจหลักท่ี 2  ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงหมู่บ้านปลอดโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ภารกิจหลักท่ี 3  การส่งเสริมและป้องกันความสงบ ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม
น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน  
            ภารกิจหลักท่ี 4  พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค้า
เพ่ิมรวมถึงการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของคนชุมชน ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  ภารกิจหลักท่ี 5  การพัฒนาการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม ให้ประชาชนมีความรอบรู้และ
คุณธรรมจริยธรรมเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา  
  ภารกิจหลักท่ี 6  การพัฒนาบริการจัดการ องค์กรที่ดี และการประสานความร่วมมือภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์กร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.ไหล่ทุ่ง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.ไหล่ทุ่ง  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและแหล่งน้ ำเพื่ออุปโภค – บริโภค 
     เป้าหมาย 

       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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๒๕ 

       แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้
ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 

   1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

  3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
          4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า   
                           ตวัชี้วัด 
                   1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
      2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
      4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ  
 ๒.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านคุณภาพชีวิต  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๑ (พ.ศ. 255๕ – 255๙)  
       1.  การพัฒนาด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
        ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
       2.  จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
       3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 ๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึง
ปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
       แนวทางการพัฒนา 
       ๑.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกด้าน 
       ๒.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
       ๓.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค. 
       ๔.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
       ตัวชี้วัด 
       ๑.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลื่ออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
       1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง  
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๒๖ 

 
        ๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป 
สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ 
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี 
       แนวทางการพัฒนา 
       1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
       2.  เสริมสร้างและฝึกเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
       3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
       2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
       3.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 

๕.  ยุทธศำสตร์กำพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบการศึกษา 
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล
และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 

      แนวทางการพัฒนา 
                         ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบการศึกษาตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
       1.  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
       2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  และดูแลศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 
       3.  ส่งเสริมงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น 

     4.  ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้    
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานด้านการศึกษา 
       2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
       3.  งานประเพณีภายในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
       4.  ประชาชนได้รู้ถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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๒๗ 
๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
    เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้
เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

แนวทางการพัฒนา 
       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม 
       2.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
       4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
       3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 

5. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๑.๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๑.๒)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๑.๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที ่
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๑.๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิ

เหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 
๑.๙)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 
๑.๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
๑.๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
๑.๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
๑.๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
๑.๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑.๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
๑.๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑.๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 
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๒๘ 
๑.๑๙) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
๒.๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรม

ในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
๒.๕)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที ่
๒.๗)  การให้ความส าคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
๒.๘)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
๒.๙)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้

เด็กอายุ  ระหว่าง  ๐ - ๖ ปี 
๒.๑๐) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตอบต.ไหล่ทุ่ง 
๒.๑๑) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมี

ครรภ์แม่และเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติด

ในเยาวชนและประชาชน         
   ๓ )ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

๓.๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเข
ตอบต.ไหล่ทุ่ง 

๓.๓)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓.๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

๔)  ด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
๔.๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
๔.๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและ

ได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ 
๔.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ด าเนินชีวิต 
๕.  ด้ำนกำรศึกษำและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

       ๕.1  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
       ๕.2  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  และดูแลศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 
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๒๙ 

       ๕.3  ส่งเสริมงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น 
     ๕.4  ส่งเสริมวัฒนธรรมภมูิปัญญาของท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้  
     ๕.๕  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุน
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

                          ๕.๖  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
                   ๖.  ด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี       
       ๖.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
       ๖.2  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       ๖.3  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
       ๖.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 ๒.๓  เป้ำประสงค์ 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความแข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง ร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของ อบต.ไหล่ทุ่ง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของ อบต.ไหล่ทุ่ง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
๒.๕  ค่ำเป้ำหมำย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
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๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๒.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงำน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
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๓๑ 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย์ 

 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ไหล่ทุ่ง มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจั ดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี ของ  อบต . ไหล่ ทุ่ ง ได้ ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(๑) จุดแข็ง (S: Strensth)   

๑. ประชากรมีคุณภาพ  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ให้ความร่วมมือกับการพัฒนาท้องถิ่น  
ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. มีสถานศึกษาเพ่ือให้บริการด้านการศึกษา  ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ๒  แห่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๓. มีระบบการประสานงานที่ดี ระหว่างผู้น าชุมชน  ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลต่อทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา  การจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ    อบต. 

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์
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๓๒ 

๕. มีกลุ่มอาชีพที่มีความสามารถ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาก่อให้เกิดรายได้หลักใน
ชุมชนได้ 

๖. มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด 
๗. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 
๘. มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ รองรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ การแปร

รูปสินค้า OTOP 
๙. มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่เปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาและ

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
(๒)  จุดอ่อน (w : weakness) 

๑. เป็นพื้นที่กว้างไม่มีทรัพยากรด้านป่าไม้ พ้ืนที่ป่าเหลือน้อยและไม่มีแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทานที่เพียงพอ 

๒. เป็นพื้นที่ท าการเกษตรตามธรรมชาติตามฤดูกาล 
๓. เกษตรก่อนส่วนใหญ่ท าการเกษตรด้วยต้นทุนที่สูงมาก  และขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ า 

ก่อให้เกิดหนี้ทั้งในและนอกระบบ 
๔. โครงสร้างพื้นฐานยังพัฒนาไปไม่ทั่วถึง ขาดระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและประปาที่มีคุณภาพ 
๕. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต และขาด

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม ขาดการบริหารด้าน
การตลาด ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุน  ขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 

๖. ไม่มีที่สาธารณะเพียงพอต่อการพัฒนาในอนาคต ค่านิยมคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภค
นิยม 

๗. แรงงานขาดการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

(๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
๑. การกระจายอ านาจท าให้ท้องถิ่นมีงบประมาณท่ีจะพัฒนาและแก้ปัญหาความต้องการของ

ชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นได้ 
๒. มีเส้นทางหลักท่ีสามารถเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านต่างๆ 
๓. สินค้าและผลิตผลทางการเกษตรมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
๔. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้านต่างๆเช่น การท่องเที่ยว การปรับ

โครงสร้างด้านการเกษตร อุตสาหกรรม  การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๔)  อุปสรรค (T : Threat) 

๑. มีพ้ืนที่กว้างต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมาก 
๒. ประชาชนมีความต้องการความสะดวกรวดเร็วในการท าการเกษตรโดยไม่ค านึงถึงต้นทุนในการ

ผลิต   ความผันผวนของราคาสินค้าภาคเกษตรและกลไกลการตลาด การแข่งขันทางการค้า 
๓. ไม่มีระบบการชลประทานในพ้ืนที่ เกิดภัยธรรมชาติซ้ าซาก (น้ าท่วม , ภัยแล้ง)การระบาดของ

โรคในพืชและศัตรูพืช 
๔. การระบาดของโรคประจ าถิ่น เช่น ไข้เลือดออก  โรคฉี่หนู 
๕. ค่านิยมเปลี่ยนไปสู่กระแสบริโภคนิยมท าให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 

 

ชื่อปัญหำ 
ขอบข่ำยและปริมำณ 

ของปัญหำ 
กลุ่มเป้ำหมำย,  พื้นที่ 

เป้ำหมำย 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้ม 

ในอนำคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ า ประปาที่ใช้
ยังไม่เพียงพอ  ราษฎรบาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
น้ าประปายังขยายไปไม่ถึง 
 
 

 
1.1  ถนนในหมู่บ้านบางสายจะเป็นถนนดินลง
ลูกรัง  หินคลุก  เมื่อฝนตกท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกอีกทั้ง
สภาพผิวจราจรค่อนข้างแคบ  โดยประมาณ 3 
– 4 เมตร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
  
1.2  น้ าประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใช้ยังมี
ความสะอาดไม่เพียงพอส าหรับผู้บริโภค  บาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค   

 
1.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
1.2  จ านวน  ๑๒ แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน ๑๒ 
แห่งและถ่ายโอนให้ อบต.  
- ประปา อบต.  ๑  แห่ง 
- เพ่ิมเติม  1  แห่ง 
 
 
 

 
1.1  หากเมื่อเราสามารถด าเนินการก่อสร้างยกระดับถนนขยายผิว
จราจรให้สูงพ้นจากการน้ าท่วมถึงเราสามารถด าเนินการก่อสร้างถนน  
คสล.  หรือลาดยางได้ทุกสาย  ซึ่งจะท าให้เราไม่ต้องท าโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก  ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นอีก  
 
1.2  จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาทุก
แห่งในเขตพ้ืนที่  อบต. และจะด าเนินการติดตั้งถังกรองน้ าส าหรับจุด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้
ราษฎรมีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 

 
 

๓๓ 
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ชื่อปัญหำ 
ขอบข่ำยและปริมำณ 

ของปัญหำ 
กลุ่มเป้ำหมำย,  พื้นที่ 

เป้ำหมำย 
กำรคำดกำรณ์แนวโน้ม 

ในอนำคต 
1.3 ไม่มีไฟทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ าท่วมท าให้
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม่สามารถท า
การเกษตรได้   
 
 
2.2  ราษฎรว่างงานหลังฤดู
ท านา ไม่มีงานท า 
 

1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห่งในหมู่บ้าน ไม่มี
ไฟทางสาธารณะท าให้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  ไม่ว่าจะ
เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต่าง ๆ   
 
 
2.1  ในช่วงฤดูน้ าหลาก  ฤดูฝน  ในช่วงเดือน
กรกฎาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  ราษฎรในพ้ืนที่
ต าบลไหล่ทุ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ าจะ
ท่วมพื้นท่ีท าการเกษตรและราษฎรจะว่างงาน
ในช่วงที่ไม่สามารถท าการเกษตรได้    
 
2.2  เนื่องจากในช่วงหลังฤดูท านาปีราษฎรไม่มี
อาชีพเสริม เนื่องจากไม่มีหน่วยงานมาฝึกอาชีพ
ให้ ท าให้ราษฎรขาดรายได้ 

1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน  
จุดส าคัญ ๆ  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
2.1  ทุกหมู่บ้าน/ราษฎรที่
เป็นเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ใน
เขต  อบต.   
 
 
 
2.2  ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 

1.3 ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ้า  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพ่ือความรวดเร็ว
ในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
2.1  จะด าเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ าให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่  เพ่ือกั้น
น้ าไม่ให้เข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรสามารถพัฒนาได้
เพ่ิมผลผลิตและรายได้  
 
 
 
2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการหาแนวทางการช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาดังกล่าว  คือ  การจัดให้มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับราษฎรในฤดู
ว่างงานทัง้ชาวนา  เกษตรกรและราษฎรที่มิใช่เกษตรกรด้วย   

 
 
 

๓๔ 
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ชื่อปัญหำ 
ขอบข่ำยและปริมำณ 

ของปัญหำ 
กลุ่มเป้ำหมำย,  พื้นที่ 
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ในอนำคต 
3.  ปัญหาด้านสังคม  
3.1  ปัญหาสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่
เพียงพอ  
 
3.2  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 
3.3  ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนท าให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 

3.1  ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้อุปการะมีมากในชุมชน  
รวมถึงผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ฯลฯยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นจ านวนมาก 
 
 
3.2  ราษฎรส่วนใหญ่  มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ  ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู่
อาศัยยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
3.3  การแข่งขัน  การขัดแย้งกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งท าให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชน
แบ่งพรรคแบ่งพวก  ขาดความสามัคคี  เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการด าเนินงานของรัฐท าให้
ขาดความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ
ราชการเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

3.1  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดเชื้อเอดส์  และด้อย
โอกาสทางสังคมอ่ืน ๆ  ทุก
หมู่บ้าน  
 
3.2 ราษฎรทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
3.3   ผู้น าชุมชน  ราษฎร
ในหมู่บ้าน   
 
 
 
 

3.1  หากเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนประชาชนใน
ต าบลได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
3.2  สร้างเสริมให้ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร   
- การสร้างจิตส านึกในการพัฒนา   
3.3  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
เพ่ือขจัดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
 

 
 

๓๕ 
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4.  ด้านการเมือง  การบริหาร  
4.1  เจ้าหน้าที่,  สมาชิก 
อบต.  ผู้บริหาร   อบต.  ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
4.2  ไม่มีอุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
บุคลากรในส านักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ 

 
4.1  เจ้าหน้าที ่ ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  มี
ความรู้และประสบการณ์น้อย  ท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการ
วางแผน  นโยบายต่าง  ๆ  ในการบริหารงาน
เพ่ือการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค์กาบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง
เป็นท้องถิ่นขนาดกลาง รายได้และเงินอุดหนุน
ทั้งท่ีจัดเก็บเองและได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 

 
4.1  พนักงานส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  และ
คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 4.2 ส านักงาน  อบต.   
-  บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

 
4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน  จึงเร่ง สนับสนุนจดัให้มี
หรือส่งบุคลากรฝ่ายต่างๆ  เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ  รวมถึงการจัดให้มี
หรือส่งเสริมให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ส่วนราชการ ฯลฯ  ที่เป็นต้น 
แบบให้น ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  การบรรจุเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน  ให้เหมาะสมสมดุลกับ       
งบประมาณท่ีได้รับและงานที่มีอยู่   
 

 
๓๖ 
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5.  ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.1  คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2  ต้นหญ้าและวัชพืชอ่ืนๆ
ขึ้นหนาแน่นในล าคลอง 
 
 
 
5.3  ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 

 
 
 
5.1  คูคลอง  ล ารางบางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ท าให้ปริมาณน้ าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
5.2  บริเวณล าห้วย ร่องน้ า หนองน้ าสาธารณะ
บางแห่งในช่วงฤดูฝนและน้ าหลาก  ต้นหญ้า
และวัชพืชอ่ืนๆจะขึ้นหนาแน่นเต็มท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการสัญจรและการใช้น้ าเพื่อ
การเกษตร  
 
5.3  หลายหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะ  บางแห่ง
ช ารุด  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
5.2  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
5.3  ทุกหมู่บ้าน  
 
 

  
 
 
5.1  ด าเนินการขุดลอกให้ปริมาณน้ าเพียงพอกับความต้องการ  
 
 
 
5.2  ด าเนินการจัดเตรียมลุ่มน้ า หนองน้ า คูคลองให้สะอาดตาทุก
แห่งในเขต  อบต.   
 
 
 
5.3  จะด าเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะให้
เพียงพอทุกหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้าง
จิตส านึกให้แก่ราษฎรในการช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๓๗ 
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6.  ปัญหาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่องเที่ยว  และกีฬา  
6.1  หน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นท าให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
 
 
6.2  พัฒนาการของเด็ก  การ
สร้างเสริมจินตนาการ  ความ
เป็นอัจฉริยะในตัวเด็ก  ไม่มีผู้
ส่งเสริม  
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดของท้องถิ่นท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือมี
อยู่อย่างจ ากัด  เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
 
6.2  เด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
โรงเรียนในพ้ืนที่มีงบประมาณจ ากัด  ไม่มี
โอกาสที่จะได้รับสื่อเพ่ือเสริมทักษะให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่ 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
จ านวน  ๖  แห่ง  
 
 
 
 
6.2  เด็กในชุมชนทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบซึ่งเดิมสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ขึ้นตรง
กับ  อบต.  อบต.จะด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาได้
เต็มที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนต่อไป 
 
 
6.2  นโยบายหลักจะเน้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน  คือ  เริ่ม
จากการพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน  อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียน
การสอนหรือการฝึกอบรมเข้าค่ายให้เด็กมีทักษะ  มีจินตนาการ  มี
การพัฒนาสมอง เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 

๓๘ 
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6.3  ขาดงบประมาณ  และ
ผู้ให้การสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
7. ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
7.1  ราษฎรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

6.3  เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้าง
จ ากัดในการพัฒนาท าให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดีพอ 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความส าคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพอนามัย 
 
 
 
 
 
 

6.3  ประเพณี  วัฒนธรรม
ที่ส าคัญ  เช่น  งานบุญ
ต่างๆทั้ง ๑๒ เดือน (ฮีต ๑๒  
คลอง ๑๔ ) ในท้องถิ่น   
 
 
 
 
7.1  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

6.3  ท้องถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ  สนับสนุน  รณณรงค์ให้ประเพณี  วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 
 
7.1 ราษฎรทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยที่ 
สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม  จัดให้มีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน เพ่ือแนะน าการดูแลสุขภาพพ้ืน
ขั้นพ้ืนฐาน  การป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ 
 
 

 

 
๓๙ 
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๔๐ 

กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล          
  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการ
พัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ 
และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart 
ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน   
  กำรประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท า
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่
ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
    5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ  
    6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ เกิดจากการท า 
กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง 
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๔๑ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
   1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
 
2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
  แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานใน 
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๔๒ 
 

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาส
ที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 
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1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น          
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
ผลกำรให้คะแนนยุทธศำสตร์ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง  เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 ๑๘ ๙๐ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 ๑๓ ๘๖.๖๖ 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 ๖๑ ๙๓.๘๔ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 10 ๑๐ ๑๐๐ 
 3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 ๙ ๙๐ 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 ๙ ๙๐ 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.5 กลยุทธ์        5 ๕ ๑๐๐ 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.8 แผนงาน       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 ๔ ๑๐๐ 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน  100 ๙๒ ๙๒ 
 
  1) พบว่าประเด็น.....๓.๑..........ได้คะแนนสูงสุด......๑๐.......คะแนน คิดเป็นร้อยละ..๑๐๐.....ของ
คะแนนในประเด็น........๓.๑.......และคิดเปน็ร้อยละ....๑๐๐.......ของคะแนนในภาพรวมท้ังหมด 
   ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล..ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง มีความชัดเจนสามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  2) พบว่าประเด็น.........๒.......ได้คะแนนต่ าสุด.......๑๓.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ...๘๖.๖๖....ของ
คะแนนในประเด็น.......๒........และคิดเปน็ร้อยละ.....๘๖.๖๖......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
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๔๔ 
  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 

20 ๑๘ ๙๐  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 ๒ ๖๖.๖๖  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ละจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 ๒ ๑๐๐  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 ๒ ๑๐๐  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 ๒ ๑๐๐  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 ๒ ๑๐๐  

1.6 ข้อมูล เกี่ ยวกับศาสนา ประ เพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 ๒ ๑๐๐  
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๔๕ 
 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 ๒ ๑๐๐  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 ๒ ๑๐๐  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้ อ งถิ่ นตามอ านาจหน้ าที่ ขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

3 ๒ ๑๐๐  

รวม 20 ๑๘ ๙๐  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ไหล่ทุ่ง 

  สรุปผลกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔   
  ตามท่ี อบต.ไหล่ทุ่ง ได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่า
ประชาชนในเขต อบต.ไหล่ทุ่ง นั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การส ารวจ  ดังนี้ 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่  ๓๕  ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าปี  จ านวน  ๒๙๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จ านวน  ๓๐๐  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จ านวน  ๑๗๑  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท   จ านวน  -  ครัวเรือน    
  ผลการส ารวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  
  การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน
ในชุมชน  
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๔๖ 
1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 ๑๓ ๘๖.๖๖  
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ ช่ือองค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น เ ข ต จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไหล่ทุ่ง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 ๑ ๕๐  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 ๑ ๑๐๐  

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 ๒ ๑๐๐  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 ๑ ๑๐๐  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 ๒ ๑๐๐  
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๔๗ 
 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 ๒ ๑๐๐  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 ๒ ๑๐๐  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น 
ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร พัฒน า  ก า ร ตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเ ชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 ๒ ๑๐๐  

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 ๑ ๑๐๐  

รวม 15 ๑๓ ๘๖.๖๖  
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๔๘ 
 1.4 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 ๖๑ ๙๓.๘๔  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไหล่ทุ่ง สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 ๑๐ ๑๐๐  

3.2 ยุทธศาสตร์ของช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 ๙ ๙๐  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 ๙ ๙๐  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ ง
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบล ไหล่ทุ่ ง  และสั มพั นธ์ กั บ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 ๕ ๑๐๐  
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๔๙ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจนในสิ่ งที่ จ ะด า เนินการ ให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 ๕ ๑๐๐  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 ๕ ๑๐๐  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 ๕ ๑๐๐  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ ง  ที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

5 ๕ ๑๐๐  
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๕๐ 

 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง 

5 ๔ ๘๐  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 ๕ ๑๐๐  

รวม ๑๐๐ ๙๒ ๙๒  
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๕๑ 
2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ ท้องถิ่น          
2.1สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง  ครั้งที่           เม่ือวันที่......   .  เป็น
ดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 ๙ ๙๐ 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมำณ  
10 ๙ ๙๐ 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภำพ  

10 ๙ ๙๐ 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 ๙ ๙๐ 

5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 ๕๖ ๙๓.๓๓ 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 ๔ ๑๐๐ 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 ๔ ๑๐๐ 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๔ ๑๐๐ 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 ๔ ๑๐๐ 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 ๕ ๑๐๐ 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 ๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน  100 ๙๒ ๙๒ 
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๕๒ 
2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ  คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 10 ๙ ๙๐  

รวม  ๑๐ ๙ ๙๐  
   
 
2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 ๙ ๙๐  

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม ๑๐ ๙ ๙๐  
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๕๓ 
2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 ๙ ๙๐  

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

    

รวม ๑๐ ๙ ๙๐  
  
 
 2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง ในมิติ
ต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
( Deman Analysis) / Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 

10 ๙ ๙๐  
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(Integration) กับช่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม ๑๐ ๙ ๙๐  
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5 โครงกำรพัฒนำ 6๐ ๕๖ ๙๓.๓๓  
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหล่ทุ่ง และด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  ที่ก าหนดไว้ 
ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 ๕ ๑๐๐  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 ๕ ๑๐๐  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เป้ าหมายหลัก  ใครคื อ

5 ๕ ๑๐๐  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

กลุ่มเป้าหมายรอง 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 ๔ ๘๐  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 ๔ ๘๐  
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 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 ๔ ๘๐  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 ๔ ๘๐  
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 ๕ ๑๐๐  
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 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารก าหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 ๕ ๑๐๐  

รวม ๑๐๐ ๙๒ ๙๒  
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนกำรด ำเนินงำน                                                                                 
1 แผนงำน 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ / กิจกรรม แบบ  ผด. ๐๑ 

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ.2564   
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง    อ ำเภอตระกำรพืชผล      จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

ล ำดับ
ที ่

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

จ ำนวน
โครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ
ของ จ ำนวน ร้อยละของงบ หน่วยด ำเนินกำร 

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ 
ประมำณ
ทั้งหมด 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและแหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค-บริโภค           

  แผนงานเคหะและชุมชน         

 

  
 

  ๑.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 17 11.33 3,006,120 
               

5.81    

  ๑.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า 6 4.00 360,000 
               

0.69    

  ๑.๓ งานไฟฟ้าถนน 6 4.00 850,000 
               

1.64    

  ๑.๔ ก่อสร้างและขยายเขตการบรกิารระบบประปาหมู่บ้าน  -  -  -   -   

  ๑.๕ งานบ าบัดน้ าเสีย 1 0.66 130,000 0.25   

            

         อบต.ไหล่

ทุ่ง 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและสำธำรณสุข           



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  
 

 ๕๙         

       

 แผนงานสาธารณสุข      

  ๒.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 4 2.66 867,200 1.67   

  ๒.๒ งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 1 0.66 40,000 0.07   

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์           

  ๒.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 13 8.66 1,813,760 3.50   

              

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและสิ่งแวดล้อม         
 
 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน           

  ๓.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 8 5.33 472,800 0.91   

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           

  ๓.๒ งานส่งเสรมิสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 5 3.33 200,000 0.38   

  ๓.๓ การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ฯลฯ  -  -  -  -   

              

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว           

  แผนงานการเกษตร           

  ๔.๑ งานส่งเสรมิเกษตร  -  -  -  - 

         อบต.ไหล่

ทุ่ง 

     -  -  -  -   

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและอนุรกัษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี           



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  แผนงานการศึกษา           

  ๖๐     

 ๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15 10.00 5,571,620 10.77  

  ๕.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12 8.00 5,492,341 10.61   

              

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ           

  ๕.๓ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 1.33 55,000 0.10   

  ๕.๔ งานกีฬาและนันทนาการ  -  -  -  -   

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี         

 

  
 

  แผนงานบริหารทั่วไป           

  ๖.๑ งานบรหิารทั่วไป 36 23.12 12,136,764 23.46   

              

  ๖.๒ งานบรหิารงานคลัง 16 10.62 3,161,200 6.11 

         อบต.ไหล่

ทุ่ง 

              

  แผนงานงบกลาง           

  ๖.๓ งานงบกลาง 8 5.00 17,564,720 33.96   

  รวมทั้งสิ้น 150 100.00 
      

51,721,525  100.00   

๖๑ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม 2563 

กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหลุ่ง 
 วันที่ 30  เดือนตุลำคม พ.ศ.  2563 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ 

ที ่   จะซื้อหรือจ้าง   หรือจ้าง  

 

โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง 
                ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่พัสดุ 
               

130,800.00  
             

130,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 01/2564 
  ประจ าเดือนตุลาคม 2563             ลว.01/10/63 
                  

2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่จัด 
                 

44,400.00  
               

44,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 02/2564 
  เก็บน้ าประปา หมู่ที ่9             ลว.01/10/63 
  ประจ าเดือนตุลาคม 2563               
                  

3 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่จัด 
                 

72,000.00  
               

72,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 03/2564 
  เก็บน้ าประปา หมู่ที ่1,8,12             ลว.01/10/63 
  ประจ าเดือนตุลาคม 2563               

                  

4 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่จัด 
                 

38,400.00  
               

38,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 04/2564 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  เก็บน้ าประปา หมู่ที ่5             ลว.01/10/63 
  ประจ าเดือนตุลาคม 2563               

    ๖๒     

5 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่จัด 
                 

38,400.00  
               

38,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 05/2564 
  เก็บน้ าประปา หมู่ที ่11           ลว.01/10/63 
  ประจ าเดือนตุลาคม 2563               

6 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติหนา้ที่จัด 
                 

36,000.00  
               

36,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 06/2564 
  เก็บน้ าประปา หมู่ที ่1,8,12             ลว.01/10/63 

7 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยผู้ดแูลด็ก 
(ต.ค.63 - ก.ย.64) 

               
114,000.00  

             
114,000.00  

เฉพาะเจาะจง 

ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  15/2564  

ลว.01/10/2563 

8 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลเด็ก (ต.ค.
63- ก.ย.64) 

               
102,000.00  

             
102,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  17/2564  

ลว.01/10/2563 

9 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่สันทนาการ 
(ต.ค.63 - ก.ย.64) 

               
120,000.00  

             
120,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  14/2564  

ลว.01/10/2563 

10 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ธุรการ (กอง
การศึกษาฯ) (ต.ค.63-ก.ย.64) 

                 
98,400.00  

               
98,400.00  

เฉพาะเจาะจง 

ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจ้าง  18/2564  
ลว.01/10/2563 

11 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ (ผู้ช่วยดแูลเด็ก
เล็ก) (ต.ค.63-ก.ย.64) 

                 
96,000.00  

               
96,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  19/2564  

ลว.01/10/2563 

12 
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่จัดเกบ็น้ าประปา ม.5 

                 
50,400.00  

               
50,400.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  7/2564  
ลว.01/10/2563 

13 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ธุรการ (กองช่าง)  
(ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
92,400.00  

               
92,400.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  11/2564  

ลว.01/10/2563 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

    ๖๓     

14 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยเจา้หน้าที่
การประปา(กองช่าง)  (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
64,800.00  

               
64,800.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  8/2564  
ลว.01/10/2563 

15 
จ้างคนงานทั่งไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลน้ าประปา  ม.
4 (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
39,000.00  

               
39,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  13/2564  

ลว.01/10/2563 

16 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ดูแลระบบ
น้ าประปา ม.5 , 11         (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
44,400.00  

               
44,400.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  9/2564  
ลว.01/10/2563 

17 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
98,400.00  

               
98,400.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  10/2564  

ลว.01/10/2563 

18 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่พัสด ุ (ต.ค.63 - 
ก.ย.63) 

               
102,000.00  

             
120,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  17/2564  

ลว.01/10/2563 

19 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ธุรการ (ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) (ต.ค.63-ก.ย.64) 

                 
84,300.00  

               
84,300.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  19/2564  

ลว.01/10/2563 

20 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ประชาสมัพันธ ์ 
(ต.ค.63 - ก.ย.64) 

               
117,600.00  

             
117,600.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  21/2564  

ลว.01/10/2563 

21 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยนกัจัดการ
งานทั่วไป  (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
98,432.00  

               
98,432.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  30/2564  

ลว.14/10/2563 

22 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัย  (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
96,000.00  

               
96,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  22/2564  

ลว.01/10/2563 

23 
จ้างคนงานทั่วไป  ปฏิบัติหนา้ที่รัแม่บ้าน  (ต.ค.
63 - ก.ย.64) 

                 
87,600.00  

               
87,600.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  23/2564  

ลว.01/10/2563 

24 
จ้างคนงานทั่งไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลน้ าประปา  ม.
4 (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

                 
39,000.00  

               
39,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  6/2564  
ลว.01/10/2563 

25 
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.                         
1 ต.ค.63 -31 ธ.ค.63 

                 
61,824.92  

               
61,824.92  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือ 01/2564  
ลว.01/10/2563 

26 ซ้ือน้ ามันส านักงานปลัด 
               
100,000.00  

             
100,000.00  

เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 02/2564  
ลว.01/10/2563 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

    ๖๔     

27 
จ้างเหมาค่าจัดท าพวงมาลาและพานดอกไม้ใน
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 

                   
4,000.00  

                  
4,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 3/2564     
ลงวันที่ 9 ต.ค.63 

28 
จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ,กู้ภัย 1669ส านกังาน
ปลัด  ทะเบียน บร 8946อุบลราชธาน ี

                   
2,500.00  

                  
2,500.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 5/2564     
ลงวันที่ 19 ต.ค.63 

29 
จ้างเหมาค่าจัดท าพวงมาลาเนื่องในวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว ใน
วันที่ 23 ต.ค.63 

                   
2,000.00  

                  
2,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 6/2564     
ลงวันที่ 22 ต.ค.63 

30 
จ้างเหมาพานดอกไม้สดเนื่องในวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว ใน
วันที่ 23 ต.ค.63 

                   
1,500.00  

                  
1,500.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 4/2564     
ลงวันที่ 19 ต.ค.63 

31 
จ้างเหมาค่าจัดท าพวงมาลาเนื่องในวันศวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่ัว ใน
วันที่ 23 ต.ค.63 

                   
2,000.00  

                  
2,000.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 7/2564     
ลงวันที่ 22 ต.ค.63 

32 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภา 
                   

4,900.00  
                  

4,900.00  
เฉพาะเจาะจง 

ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจ้างที่ 8/2564     
ลงวันที่ 29 ต.ค.63 

33 
จ้างเหมาบริการรถ รับ ส่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อหินพัฒนา 

                 
12,390.00  

               
12,390.00  

เฉพาะเจาะจง 
ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 1/2564     
ลงวันที่ 1 ต.ค.63 

         

 

๖๕ 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2563 

  

กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
    วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2563 

         

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่ ราคากลาง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้าง   หรือจ้าง   โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง 
                ในการซื้อหรือจ้าง 

34 
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหอเหลก็ถัก
สูง 

               
371,000.00  

             
371,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 

เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง  

31/2564  ลว.
11/11/2563 

  9  เมตร  ม.1 บ้านไหล่ทุ่ง               

  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2563               

35 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุมสภา 
                   

4,940.00  
                  

4,940.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 9/2564 

  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2563             ลว.2/11/2563 

36 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  
                 

21,824.36  
               

21,824.36  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 10/2564 

  ทะเบียน 83-34636  อุบลราชธาน ี           ลว.10/11/2563 
  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2563               

37 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ส านกังานปลดั 
                   

1,700.00  
                  

1,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 11/2564 

  ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2563             ลว.10/11/2563 
                  

๖๖ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๖๗ 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม  2563 

กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 30 เดือนธันวำคม  พ.ศ.  2563 

ล าดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที ่ ราคากลาง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้าง   หรือจ้าง   โดยสรุป 
สัญญาหรือ
ข้อตกลง 

                
ในการซื้อหรือ

จ้าง 

38 โครงการเกรดปรับแต่งถนนลูกรัง 
               

199,000.00  
             

199,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง 
34/2564 

  ต าบลไหล่ทุ่ง             
ลว. 

01/12/2563 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               

39 
โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก
น้ า 

                 
31,800.00  

               
31,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจ้าง 
35/2564 

  สายหน้าวัดบ้านมว่งงาม หมู่ที่ 10           
ลว. 

02/12/2563 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  

40 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
                 

27,000.00  
               

27,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง 
38/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563           
  

ลว. 
30/12/2563 

41 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 
                 

27,000.00  
               

27,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง 
39/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563           
  

ลว. 
30/12/2563 

42 จ้างเหมาท าตรายาง องค์การบริหารส่วน                                      เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

5,170.00  5,170.00  12/2564 

  ต าบลไหล่ทุ่ง           
  

ลว. 
02/12/2563 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               

43 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพันธ์เตรียม 
                   

1,000.00  
                  

1,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

13/2564 

  ความพร้อมเทศกาลปีใหม ่           
  

ลว. 
03/12/2563 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  

44 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการอบรมศักย 
                       

500.00  
                     

500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

14/2564 

  ภาพชว่งเทศกาลปีใหม ่           
  

ลว. 
16/12/2563 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  

45 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพันธ์ส านักงาน     เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

15/2564 

  ปลัดประจ าเดือนธันวาคม 2563           
  

ลว. 
16/12/2563 

46 จ้างเหมารถรับส่ง นักเรียนส่วนการศึกษา 
                   

4,200.00  
                  

4,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

16/2564 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             ลว.28/12/63 
                  

47 ซ้ือทรายอเบทส านักงานปลัด 
                 

99,500.00  
               

99,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

03/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

03/12/2563 

                  

48 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานวันพธี ี 
                 

12,300.00  
               

12,300.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

04/2564 
   5 ธันาวคม 2563             ลว.



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

03/12/2563 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  

49 ซ้ือเครื่องดื่มไม้มีเเอลกอฮอล์ 
                   

8,200.00  
                  

8,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

06/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

21/12/2563 

50 ซ้ือวัสดุส านักงานส านกังานปลัด 
                 

13,500.00  
               

13,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

07/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

21/12/2563 

51 ซ้ือวัสดุส านักงานกองสวัสดิการสังคม 
                   

6,750.00  
                  

6,750.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

08/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

21/12/2563 

                  

52 ซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง 
                   

8,550.00  
                  

8,550.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

09/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

21/12/2563 
                  

53 ซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 
                 

13,500.00  
               

13,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

10/2564 

  ประจ าเดือนธันวาคม 2563             
ลว.

25/12/2563 
                  

54 ซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา ศาสนา  
                   

8,775.00  
                  

8,775.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

11/2564 

   และวัฒนธรรม             
ลว.

25/12/2563 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

55 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. 
               

182,378.04  
             

182,378.04  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

12/2564 

  สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด             
ลว.

25/12/2563 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
                  

56 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
                 

40,562.34  
               

40,562.34  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

13/2564 

  ศพด. สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด           
  ลว.

25/12/2563 
  ประจ าเดือนธันวาคม 2563               
 

 
 

 

     

 

  
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๗๑ 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 

กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 29  เดือน มกรำคม  พ.ศ.  2564 

 
        

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง 
   

สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรลกู 
                 

40,000.00                 40,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือที่ 
33/2564 

  รังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4             
ลว. 14/01/ 

2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564               

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 
                 

49,600.00                 49,600.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 
35/2564 

  นายทองสา สิมพงษ์บ้านไหลุ่งพัฒนาม.12             
ลว. 18/01/ 

2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564               
                  

59 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  
               

109,400.00               109,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้างที่ 
34/2564 

   ม.4 บ้านดอนงัว             
ลว. 18/01/ 

2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564               
                  
         

60 โครงการซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อบต.                             285,600.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือที่ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

285,600.00  25/2564 

         

  ไหล่ทุ่งประจ าเดือนมกราคม 2564             
ลว. 08/01/ 

2564 

61 ซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดกองคลัง อบต.ไหล่ทุ่ง                    2,750.00  
                  

2,750.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

17/2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.05/01/64 
                  

62 ซ่อมรถกู้ชีพกู้ภยั 1669 ทะเบียน บร 8946 
                 

23,880.00                 23,880.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

18/2564 
  บร 8946ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.12/01/64 
                  
                  

63 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)                    1,500.00  
                  

1,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

19/2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.28/01/64 
                  
                  

64 จ้างเหมารถรับ ส่ง นักเรียน (ศษ)                    3,570.00  
                  

3,570.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 

20/2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.29/01/64 
                  
                  

65 โครงการจัดซ้ือถังขยะ อบต.ไหล่ทุ่ง 
                 

80,000.00                 80,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

14/2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.6/01/64 
                  
                  

66 โครงการจัดซ้ือยางมะตอย 
                 

57,600.00                 57,600.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

15/2564 
  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.20/01/64 
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67 โครงการจัดซ้ือ dltvศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                 

30,700.00                 30,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือ 

16/2564 
  อบต.ไหล่ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.27/01/64 
                  
                  

68 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักงานปลัด 
                 

29,990.00                 29,990.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งซ้ือที่ 
17/64 

  ประจ าเดือนมกราคม 2564             ลว.28 /01/64 
                  

 
 

        
 
 
 
 
 
 

๗๓ 
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๗๔ 
 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที่ 26 เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ.  2564 

 

 วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ 

แหล่งที่มำ
งบประมำณ 

 
 
ผลกำร
ด ำเนินงำน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง  วงเงินที ่ รำคำกลำง  วิธีซื้อ แหล่งที่มำงบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

    จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

69 จ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา ม.5   25,600 25,600 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้างที่ 

43/64 
  บ้านบ่อหินประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2564             ลงวันทิ่ 1 ก.พ.64 
                  

70 ซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ                     285,000                     285,000  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างที่ 3/64 

  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             
ลงวันที่ 10 ก.พ.

64 
                  
                  

71 ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. 378,699.14 378,699.14 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างที่ 3/64 

  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             
ลงวันที่ 24 ก.พ.

64 
72 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพกู้ภยั 1669                           2,900                         2,900  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 21/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ทะเบียนบร 8946  อุบลราชธาน ี             ลงวันที่ 3 ก.พ.64 
  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564               
                  
                  

73 จ้างเหมารถรับส่ง เด็กเล็ก  ศพด. บ่อหนิ                          4,830                         4,830  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 21/64 

  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             
ลงวันที่ 25 ก.พ.

64 
                  
                  

74 ซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง 6,377 6,377 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งชื้อ 18/64 
  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             ลงวันที่ 3 ก.พ.64 
                  
                  

75 ซ้ือเวชภัณฑ์การแพทย์ฉกุเฉิน                        14,985                       14,985  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งชื้อ 19/64 
  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             ลงวันที่ 4 ก.พ.64 
                  
                  

76 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์                        19,070                       19,070  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งชื้อ 20/64 

  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             
ลงวันที่ 15 ก.พ.

64 
                  
                  

77 ซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. อบต.ไหล่ทุ่ง 59,557.12 59,557.12 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งชื้อ 21/64 

  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564             
ลงวันที่ 22 ก.พ.

64 
                  
                  

   ๗๕      
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 

กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 30 เดือน มีนำคม  พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำงบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง 
                ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

78 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด                        59,700                       59,700  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 44/64 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.X1.00 ม.              ลงวันที่ 9 มี.ค.64 
  ร่องเตย ม.4ประจ าเดือนมีนาคม 2564               
                  
                  

79 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ ์อบต.ไหล่ทุ่ง 500 500 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 23/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 4  มี.ค.64 
                  
                  

81 จ้างท าป้ายโครงการอบรมยาเสพติดส านัก 500 500 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 24/64 
  งานปลัด             ลงวันที่ 17 มี.ค.64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564               
                  
                  

82 จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการมอบวุฒิบตัร                          4,966                         4,966  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 25/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 18 มี.ค.64 
                  
                  

       ๗๖           
83 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ส านกังานปลดั                    4,100.00                    4,100.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 26/64 
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  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 26 มี.ค.64 
                  
                  
                  

84 จ้างท าป้ายโครงการวันผู้สูงอาย ุ                          1,000                         1,000  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 27/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 31 มี.ค.64 
                  
                  

85 จ้างเหมาบริการถนนรับ-ส่ง ศพด.                          3,757                         3,757  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 28/64 
  บ้านบ่อหินประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 31 มี.ค.64 
                  
                  

86 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมจัดท า                        38,646                       38,646  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 22/64 
  แผนส านักปลัด             ลงวันที่ 4 มี.ค.64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564               
                  
                  

87 ซ้ือวัคชีนป้องกันพิษสุนักบ้าประจ าป ี64                        39,900                       39,900  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 23/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 8 มี.ค.64 
                  

88 วื้อท่อระบายน้ า คสล. พร้อมอปุกรณ์ ม.2                        10,021                       10,021  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 24/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 10 มี.ค.64 
                  

89 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครการป้องกันและแก้ไข 15600 15600 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 25/64 
  ปัญหายาเสพติด             ลงวันที่ 15 มี.ค.64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564               
                  
                  

90 ซ้ือวุฒิบัตรพร้อมปกผ้าไหมใส่วุฒิบัตร                          4,982                         4,982  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 26/64 
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  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 12 มี.ค.64 
                  
                  

91 ซ้ือสแลนเขียวกรองแสง                        11,060                       11,060  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 27/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 25 มี.ค.64 
                  
                  

92 ซ้ือสารส้มกองช่าง                        57,780                       57,780  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 28/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 26 มี.ค.64 
                  
                  

93 ซ้ือชุดสุขภาพ โครงการวันผู้สูงอาย ุ                        33,000                       33,000  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 29/64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564             ลงวันที่ 31 มี.ค.64 
                  

94 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน                  2,987,000                 2,987,000  e-bidding ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว e-bidding สัญญา E01/64 
  ไหล่สูงม.2 ไปป่าช้าบ้านดอนงัว ม.4             ลงวันที่ 30 มี.ค.64 
  ประจ าเดือนมีนาคม 2564               

๗๘ 

 

 

 

 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๗๙ 

 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยนพ.ศ. 2564 

กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 30 เดือนเมษำยน  พ.ศ.  2564 

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                ในกำรซื้อหรือจ้ำง 
95 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดเสลาวา

สด้านทิศตะวันออก ม.11                     129,700                     129,700  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 45/64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายร าพัน  เหลา
กลม  ม.12                  49,700.00                 49,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 46/64 

  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  

97 โครงการปรับภูมิทัศน์เทลาน  คสล. หน้าที่ท าการ 
อบต.ไหล่ทุ่ง                  19,900.00                 19,900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 47/64 

  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  
                  

98 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์                        58,000                       58,000  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 29/64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 2 เม.ย.64 
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

                  
99 จ้างเหมาท าพานดอกไม้สดสนงปลัด                    2,000.00                    2,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 30/64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  
                  

100 จ้างเหมาท าพานดอกไม้สด                    2,000.00                    2,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 31/64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  
                  

101 จ้างเหมาท าปา้นประชาสัมพันธ์สนง.ปลัด                          1,500                         1,500  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 32/64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
                  

102 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ,กู้ภัย 1669                           1,700                         1,700  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 33/64 

  ประจ าเดือนเมษายน 2564             
ลงวันที่ 16 เม.ย.

64 
                  

103 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็นส านักงานปลัด                          1,900                         1,900  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 34/64 

  ประจ าเดือนเมษายน 2564             
ลงวันที่ 19 เม.ย.

64 
                  

104 จ้างเหมาว่อมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์                          2,520                         2,520  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 34/64 

  ประจ าเดือนเมษายน 2564             
ลงวันที่ 19 เม.ย.

64 
                  
                  

105 ซ้ือชุกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์สนง.                    8,200.00                    8,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 30/64 
  ปลัด             ลงวันที่ 5 เม.ย.64 
  ประจ าเดือนเมษายน 2564               



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

                  

 

๘๑ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 
กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 

วันที ่ 30 เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                ในกำรซื้อหรือจ้ำง 
1 ซ่อมแซมฝายห้วยทุ่งใหญ ่ ม.3  บ้าน                        51,700                       51,700  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 49/64 
  ดอนงัว             ลงวันที่ 7 พ.ค.64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564               

2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ปฏบิัติหน้าที่ผู้ชว่ย                  32,000.00                 32,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 50/64 
  เจ้าพนักงานธุรการ)             ลงวันที่ 31 พ.ค.64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564               
                  
3 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน                    3,000.00                    3,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 38/64 
  ไหล่สูง             ลงวันที่ 7พ.ค.64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564               
                  
4 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพกู้ภยั1669ทะเบียน                    7,550.00                    7,550.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 39/64 
  บร.8946 อุบลฯ             ลงวันที่ 13 พ.ค.64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564               
                  
5 จ้างเหมาท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์พระ                        500.00                       500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 40/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ราชินี             ลงวันที่ 31 พ.ค.64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564               
6 ซ้ือผ้าต่าวเนื่องในวันฉัตรมงคล                  32,200.00                 23,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 31/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 3 พ.ค.64 
                  
7 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอาย ุ                  20,000.00                 20,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 31/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 3 พ.ค.64 
                  
                  
8 ซ้ือวัสดุกองสวัสดิการสังคม อบต.ไหลุ่ง                    9,990.00                    9,990.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 33/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 6 พ.ค.64 
                  
                  
9 ซ้ือวัสดุกองช่าง                    2,832.00                    2,832.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 34/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 7 พ.ค.64 
                  
                  

10 ซ้ือวัสดุกองคลัง                  11,622.00                 11,622.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 35/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 7 พ.ค.64 
                  
                  

11 ซ้ือวัสดุโครงการป้องกันไวรัสโควิด 19                  97,850.00                 97,850.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 36/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 11 พ.ค.64 
                  
                  

12 ซ้ือวัสดุส านักงานปลัด                  22,100.00                 22,100.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 37/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 11 พ.ค.64 
                  
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

13 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน                  19,980.00                 19,980.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 38/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 13 พ.ค.64 
                  
                  

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน                  18,000.00                 18,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 39/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 14 พ.ค.64 
                  
                  

15 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน                  13,000.00                 13,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 40/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 14 พ.ค.64 
                  
                  

16 ซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง                    1,380.00                    1,380.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 41/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 14 พ.ค.64 
                  
                  

17 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564                  15,700.00                 15,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 42/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 31 พ.ค.64 
                  
                  

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง                    8,900.00                    8,900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 43/64 
  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564             ลงวันที่ 31 พ.ค.64 
                  
                  

 

๘๔ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 

๘๕ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 

กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 29 เดือน มิถุนำยน  พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 จ้างเหมาคนงานทั่วไป(ปฏบิัติหน้าที่ผู้ชว่ย 
                       

24,961  
                     

24,961  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 51/64 

  เจ้าพนักงานธุรการ             
ลงวันที่ 11 มิ.ย.

64 
  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564               
                  
2 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ                378,699.10               378,699.10  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 5/64 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             
ลงวันที่ 31 พ.ค.

64 
                  
                  
3 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์                  18,820.00                 18,820.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 41/64 
  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             ลงวันที่ 2 มิ.ย.64 
                  
                  

4 ซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ าบาดาลขนาด1 Hp                    2,000.00  
                  

2,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 42/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             ลงวันที่8  มิ.ย.64 
                  

5 จ้างเหมาซักผ้าม่าน ตามโครงการศูนย์ช่วย                    1,500.00  
                  

1,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 43/64 
  ช่วยเหลือประชาชน)             ลงวันที่14 มิ.ย.64 
  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564               
                  
                  
6 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ , กู้ภัย 1669 ทะเบียน บร 

8946  อบ. 
                   9,000.00                    

9,000.00  
เฉพาะเจาะจง 

ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 44/64 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             
ลงวันที่ 21 มิ.ย.

64 
                  
                  

7 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน                    8,200.00  
                  

8,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 45/64 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             
ลงวันที่ 22 มิ.ย.

64 
                  
                  

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง                    8,900.00  
                  

8,900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 44/64 
  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             ลงวันที่ 4 มิ.ย.64 
                  
                  
9 ซ้ือนมโรงเรียน(โครงการเยียวยาเกษตรกร)                101,976.00               101,976.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 45/64 
  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564           ลงวันที่ 7 มิ.ย.64 
                  
                  

10 ซ้ือนม(ศพด.) (โครงการเยียวยาเกษตรกร)                  23,016.00                 23,016.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 46/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564           
ลงวันที่ 10 มิ.ย.

64 
                  

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด                  12,300.00                 12,300.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 47/64 

  ประจ าเดือนมิถุนายน  2564             
ลงวันที่ 10 มิ.ย.

64 
                  
                  

 

 

๘๗ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 
กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 30  เดือนกรกฎำคม พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                ในกำรซื้อหรือจ้ำง 
1 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ                  27,500.00                 27,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญาจ้าง46/64 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 5 ก.ค.64 
                  
                  
2 ซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร(ซัมเมอร์) กองช่าง                  17,800.00                 17,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 47/64  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 6 ก.ค.64 
                  
                  
3 จ้างท าป้ายเฉลิมพระเกยีรติ รัชการที่ 10                    5,700.00                    เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 48/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

5,700.00  

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 6 ก.ค.64 
                  
                  
4 จ้างซักผ้าม่านองค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง                    2,000.00  2,000.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 48/64 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             
ลงวันที่ 13 ก.ค.

64 
                  
                  
5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เทพื้นซีเมนต์กันฝายน้ าล้นห้วยทุ่ง

ใหญ่ 
                 30,327.00                 30,327.00  เฉพาะเจาะจง 

ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว 
เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ่ือ 52/64 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 5 ก.ค.64 
                  
                  
6 ซ้ือพานดอกไม้ 4 พาน ส ารนักงานปลัด                  16,700.00                 16,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ่ือ 53/64 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 6 ก.ค.64 
                  
                  

7 ซ้ือยาฆ่าเช้ือโรคลัมปีสิกนส านักปลัด 
               

105,840.00               105,840.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ่ือ 54/64 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 9 ก.ค.64 
                  
                  

8 
ซ้ือวัสดุท าความสะอาดอาคารหลังเก่าส านักงาน
ปลัด                  22,500.00                 22,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 55/64 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             
ลงวันที่ 13 ก.ค.

64 
                  
                  
9 ซ้ือถังยังชีพโรคโควิด2019ส านักงานปลัด                  27,300.00                 27,300.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 56/64 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             ลงวันที่ 13 ก.ค.



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

64 

                  
10 ซ้ือโครงการอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา                  30,000.00                 30,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 57/64 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             
ลงวันที่ 16 ก.ค.

64 
                  
                  

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 
               

497,000.00               497,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 52/64 

  ท้องถิ่น อบ.ถ. 237-19 สายบา้นไหล่สงู           
ลงวันที่ 13 ก.ค.

64 
  หมู่ที่ 2 ไปป่าช้าบา้นดอนงัวหมู่ที ่4               
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564               

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 
               

497,000.00               497,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 53/64 

  ท้องถิ่น อบ.ถ. 237-03  สายบ้านไหลสู่ง           
ลงวันที่ 19 ก.ค.

64 
  หมู่ที่ 2 ไปป่าช้าบา้นดอนงัวหมู่ที ่4               
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564               

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 
               

497,000.00               497,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 54/64 

  ท้องถิ่น อบ.ถ. 237-18  สายบ้านไหลสู่ง             
ลงวันที่ 19 ก.ค.

64 
  หมู่ที่ 2 ไปป่าช้าบา้นดอนงัวหมู่ที ่4               
  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564               
                  

14 
ซ้ือถุงยังชีพโครงการโรคโควิด 2019  ส านักงาน
ปลัด                  24,500.00                 24,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 596/64 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564             23/7/1964 
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๘๙ 

 

๙๐ 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 

กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที ่ 31 เดือนสิงหำคม พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที ่ รำคำกลำง วิธีซื้อ แหล่งที่มำ งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของ 

ที่   จะซื้อหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 ซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 
                 

16,947.00                 16,947.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือ 
62/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 6 ส.ค.

64 
                  
                  

2 ซ้ือผ้าต่าวกจิกรรมวันเฉลิมพระเกียรต ิวนัแม่แห่งชาต ิ
                 

13,100.00                 13,100.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือ  
63/64  

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 6 ส.ค.

64 
                  
                  
3 

ซ้ือถุงยังชีพโครงการโควิส 2019 ส านักงานปลัด 
                 

25,400.00                 25,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือ  
64/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             ลงวันที่ 6 ส.ค.



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

64 

                  
                  
4 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 2019 ส านักงาน

ปลัด 
                 

33,995.00  33,995.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาซ้ือ 
65/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 16 ส.ค.

64 
                  
5 

ซ้ือเครื่องกดเจลแอลกออล์ส านักงานปลดั 
                 

20,000.00                 20,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ่ือ 66/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 16 ส.ค.

64 
                  
                  
6 

จ้างเหมาจัดท าปา้ยเฉลิมพระเกียรต ิพระพันธ์ปหีลวง 
                       

900.00  
                     

900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ่ือ 53/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 6 ก.ค.

64 
7 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพกู้ภยั 1669 ทะเบียน บร 9846  

อุบลราชธาน ี
                 

12,100.00                 12,100.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง  
51/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 13 ส.ค.

64 
                  

8 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์โครงการป้องกันโรค 
               

472,000.00               472,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ่ือ 6/64 

  โควิด 2019  ส านักงานปลัด             
ลงวันที่ 5 ส.ค.

64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม               
                  
9 จ้างเหมาเทพื้นปรับปรุงสนามเวทีมวย เพื่อให้เป็นที่พัก

รักษาตัวส าหรับผู้ติดเซ้ือโควิด 2019 
               

342,000.00               342,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง 
55/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 13 ส.ค.

64 
                  

10 จ้างเหมาติดต้ังกันสาดโครงเหล็กกัลวาไนซ์ไม้ฝา
ส าเร็จรูปสนามเวทีมวย อบต.ไหล่ทุ่ง 

                 
61,700.00                 61,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจ้าง 
56/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 16 ส.ค.

64 
                  

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องท้องถิ่น 497,000.00 497,000.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
สัญญาจ้าง 
58/64 

  อบ.ถ. 237-16 สายวัดบูรพา-นาหนองคอม ม.3             
ลงวันที่ 30 ส.ค.

64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม               
                  

12 ซ้ือเครื่องเจาะคอนกรีต อบต.ไหล่ทุ่ง 
                 

62,000.00                 62,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 7/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 18 ส.ค.

64 
                  

13 ซ้ือเครื่องปรับอากาศให้ท้องถิ่นอ าเภอตระการพืชผล 
                 

79,400.00                 79,400.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 8/64 

  ประจ าเดือนสิงหาคม             
ลงวันที่ 18 ส.ค.

64 
                  

14 ซ้ือถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลอืผู้ติดเซ้ือโควิด 19 
                 

35,700.00                 35,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 68/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             17-ส.ค.-64 
                  

15 ซ้ือเครื่องวัดอุณหภูมิส านักงานปลัด 
                 

24,000.00                 24,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 69/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             17-ส.ค.-64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

                  
16 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปกองช่าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 70/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             18-ส.ค.-64 
                  

17 ซ้ือถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลอืผู้ติดเซ้ือโควิด 19 
                 

21,000.00                 21,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 71/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             18-ส.ค.-64 
                  

18 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พักคอย ต าบลไหลทุ่่ง 
                 

31,583.00                 31,583.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 72/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             26-ส.ค.-64 
                  

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมการแพร่ระบาด 
               

542,900.00               542,900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 73/64 
  โรคโควิต 19             26-ส.ค.-64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม               
                  

20 ซ่อมแอร์ ศพด. จ านวน 4 ศูนย์ 
                 

19,150.00                 19,150.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 52/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             25-ส.ค.-64 
                  

21 ซ่อมแซมรถกู้ชีพ 1669  ทะเบียน บร.8946 อบ. 
                 

20,360.00                 20,360.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 53/64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม             27-ส.ค.-64 
                  

22 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที ่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 12 จัดตั้งศูนย์ 
                   

3,000.00  
                  

3,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 54/64 
  พักคอยชุมชน โควิด 19             27-ส.ค.-64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม               

23 จ้างเหมาปรับปรุงถมดิน ม.3 จัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน 
                 

20,000.00                 20,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 55/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  โควิด 19             27-ส.ค.-64 
  ประจ าเดือนสิงหาคม               

 

๙๓ 
๙๔ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 
กองคลัง องค์กรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 
วันที่  30 เดือนกันยำยน พ.ศ.  2564 

         

ล ำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ รำคำกลำง วิธีซื้อ 
แหล่งที่มำ 

งบประมำณ 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
ของ 

ที ่   จะซ้ือหรือจ้ำง   หรือจ้ำง   โดยสรุป 
สัญญำหรือ
ข้อตกลง 

                
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 
ก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทางหลวงทอ้งถิ่น 
อบ.ถ. 

               
497,000.00  

             
497,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 61/64 

  237-18 สายบอ่ขยะดอนงัว-น้อนซุมแสง ม.3             ลงวันที่ 3/9/64 
  ประจ าเดือนกันยายน               
                  

2 เครื่องแสกนลายนิ้วมือ (กองการศึกษาฯ) 
                 

50,800.00  
               

50,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 9/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 6/9/64 
                  

3 ซ้ือกล้องวงจรปิด (กองการศึกษาฯ) 
                 

75,000.00  
               

75,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 10/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 6/9/64 
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

4 จ้างเหมาวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 
                   

8,000.00  8,000.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 56/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 2/9/64 
                  

5 จ้างเหมาท าปา้ยเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 
                       

500.00  
                     

500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง 57/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 2/9/64 
                  

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์
                   

5,520.00  
                  

5,520.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 78/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 1/9/64 
                  

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองการศึกษาฯ) 
                   

9,900.00  
                  

9,900.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 79/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 1/9/64 
                  

8 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป  หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 
                 

20,010.00  
               

20,010.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ อ 80/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 1/9/64 
                  

9 ซ้ือถุงยังชีพโครงการโควิด 19 
                 

32,200.00  
               

32,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  81/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 1/9/64 
                  

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ปรับปรุงศูนย์พักคอยสนามเวที
มวย 

                 
52,195.00  

               
52,195.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ อ 82/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 1/9/64 
                  

11 ซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษาฯ 
                 

20,359.00  
               

20,359.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  84/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 8/9/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด 
                   

2,430.00  
                  

2,430.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  85/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 9/9/64 

    ๙๕     
                  

13 ซ้ือลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล 
                 

17,500.00  
               

17,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  86/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 10/9/64 
                  

14 ซ้ือยางมะตอยหมู่ที่ 4  บ้านดอนงัว 
                 

40,000.00  
               

40,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  88/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 13/9/64 
                  

15 จ้างเหมาววางท่ทอระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11  
บ้านบ่อหินพัฒนา 

                 
13,000.00  

               
13,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 58/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 13/9/64 
                  

16 จ้างเหมาปรับพื้นที่ดอนปู่ตา ม.3 บ้านดอนงัว 
                 

20,000.00  
               

20,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 59/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 13/9/64 
                  

17 ซ้ือเครื่องแสกนลายนิ้วมือ(ส านกังานปลดั) 
                 

12,700.00  
             

127,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 11/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 14/9/64 
                  

18 ซ้ือกล้องวงจรปิด(ส านักงานปลัด) 
                 

24,700.00  
               

24,700.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง สัญญาซ้ือ 12/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 14/9/64 
                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

19 ซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ส านักงานปลัด 5000.00 5000.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  89/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 15/9/64 
                  

    ๙๖     
20 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คศูนย์ปฎิบตัิการร่วม

ในการช่วยฯ 
                   

2,200.00  
                  

2,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  90/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 15/9/64 
                  

21 
ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักงานปลัด 

                   
2,200.00  

                  
2,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  91/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 15/9/64 
                  

22 
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  ศพอส 

               
147,772.00  

             
147,772.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  93/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 15/9/64 
                  

23 
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ศูนย์พักคอยฯ ม.3, ม.4 บ้าน
ดอนงัว 

               
120,000.00  

             
120,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  94/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 16/9/64 
                  

24 ซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคศูนย์พักคอยฯ 
                 

17,500.00  
               

17,500.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  95/64 
  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 16/9/64 
                  

25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด 
                 

17,685.00  
               

17,685.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  96/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

26 จัดซื้อถังน้ าไฟเบอร์กลาส อบต.ไหล่ทุ่ง 
               

104,200.00  
             

104,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  97/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

    ๙๗     

27 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         6,000.00  
       

6,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 98/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

28 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 

59,000.00  
               

59,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 99/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

29 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษาและเผยแพร ่
                 

64,300.00  
               

64,300.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 100/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

30 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
                 

61,980.00  
               

61,980.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 101/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

31 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย ์
                 

32,100.00  
               

32,100.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 102/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

32 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา/กายภาพ 
               

128,800.00  
             

128,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 103/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

                  

33 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                 

22,000.00  
               

22,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 104/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

   ๙๙      

34 ซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์กองสวัสดิการสังคม 
                   

6,000.00  
                  

6,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 105/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

35 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด 
                 

22,000.00  
               

22,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 106/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

36 ซ้ือเครื่องปริ้นเตอร์ส านักงานปลัด 
                 

19,000.00  
               

19,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 107/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

37 ซ้ือวัสดุส านักงานส านกังานปลัด 
                 

30,860.00  
               

30,860.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 108/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

38 ซ้ือพานพุ่มส านกังานปลัด 
                   

2,760.00  
                  

2,760.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 109/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

39 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักงานสวัสดิการสังคม 
                 

10,000.00  
               

10,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 110/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 22/9/64 

                  

40 ซ้ืออุปกรณ์ประปา 
                 

40,000.00  
               

40,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ  111/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 23/9/64 

                  

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 
                   

4,455.00  
                  

4,455.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 112/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 23/9/64 

                  

42 ซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต 
                 

40,000.00  
               

40,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 113/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 23/9/64 

                  

43 ซ้ือเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 
                   

5,800.00  
                  

5,800.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 114/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 23/9/64 

                  

44 ซ้ืออุปกรณ์อุปโภคบริโภค 
                 

11,200.00  
               

11,200.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 115/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 23/9/64 

                  

45 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เวทีมวย 
                 

19,955.00  
               

19,955.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 119/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 28/9/64 

                  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

46 ซ้ือคึรื่องส ารองไฟฟ้า 
                   

5,000.00  
                  

5,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งซ้ือ 119/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 28/9/64 

   ๑๐๐      

47 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กองช่าง 
                   

3,550.00  
                  

3,550.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 60/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 16/9/64 

48 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง 
ใบสั่งจ้าง 
61/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 16/9/64 

49 จ้างขยายเขตท่อส่งน้ าประปา ม.8 
                 

30,000.00  
               

30,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 62/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

50 จ้างขยายเขตท่อส่งน้ าประปา ม.1 
                 

30,000.00  
               

30,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 63/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

51 จ้างขยายเขตท่อส่งน้ าประปา ม.12 
                 

30,000.00  
               

30,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 64/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

52 
จ้างเหมาท าฝาตระแกรงเหล็กบ่อพักน้ าต าบลไหล่
ทุ่ง 

                 
50,000.00  

               
50,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 65/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

53 ซ่อมคอมพิวเตอร์ส านักงานปลัด 
                 

20,000.00  
               

20,000.00  เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 66/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 

                  

54 จ้างวท าปา้ยประชาสัมพันธ ์ อบต.ไหล่ทุ่ง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ข้อบัญญัต ิ ด าเนินการแล้ว เฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้าง 67/64 

  ประจ าเดือนกันยายน             ลงวันที่ 17/9/64 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

                  

๑๐๑ 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
 

๑๐๒ 
สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล      
 (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 256๓ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม ฯลฯ) 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนกำรด ำเนินงำน 
(ตำมข้อบัญญัติงบประมำณ 6๔) 

 
  โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็  

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคมนาคมและแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค 

๓๐ ๒๐.๐๐ 4,346,120 ๘.๔๐ ๓๐ ๒๐.๐๐ 4,346,120 ๘.๔๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๑๘ ๑๒.๐๐ 2,720,460 ๕.๒๖ ๑๓ ๑๒.๐๐ 2,720,460 ๕.๒๖ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ ๘.๖๗ 672,800 ๑.๓๐ ๑๘ ๘.๖๗ 672,800 ๑.๓๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - 

5.ยุุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

๒๙ ๑๙.๓๓ 11,118,961 ๒๑.๕๐ ๒๙ ๑๙.๓๓ 11,118,961 ๒๑.๕๐ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารและการ
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

๖๐ ๔๐.๐๐ 32,862,684 ๖๓.๕๔ ๖๐ ๔๐.๐๐ 32,862,684 ๖๓.๕๔ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ ๕๑,๗๒๑,๕๒๕ 100 ๑๕๐ ๑๐๐ ๕๑,๗๒๑,๕๒๕ 100 

 
   
 
 
 
 
 
 

   



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

๑๐๓ 

ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม          
 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโ ยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผล
การน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
    -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  
    อบต.ไหล่ทุ่ง ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไว้ในระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
    อบต.ไหล่ทุ่ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
คมนำคมและ
แหล่งน้ ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
สังคมและ
สำธำรณสุข 

22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย 

8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ กำร
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์กำ
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรงำนและ
กำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 

รวม 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 

 
๑๐๔ 

 
    (๑.๒) กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
ปัญหำ  อุปสรรค ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 ปัญหำ อุปสรรคและผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์   ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   
  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   
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๑๐๕ 

 
  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาใน
การสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน 
โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
    ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเอง
ได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   
 ผลจำกกำรพัฒนำ  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  ตอซังข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  
ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา 
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ภำคผนวก    
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๑๐๖ 
แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง :  แบบที่ 1    เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์แล้ว 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง     อ ำเภอตระกำรพืชผล     จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร
ด ำเนินงำน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรส่วนท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนท้องถิ่น 
 

  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

 
 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 
 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
    การพัฒนา 

 

 
 

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น  

 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น  

 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น  

 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
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18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
๑๐๗ 

แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส (3 เดือน) 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ๕  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนนิงานทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม 
– ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุง่     
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  
 (1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  
 (3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 หมายเหตุ  :   ไม่ได้ติดตามผลการด าเนนิงานรายไตรมาส 
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
คมนำคมและ
แหล่งน้ ำเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 

33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 33 3,263,200.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
สังคมและ
สำธำรณสุข 

22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 22 3,344,220.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
ป้องกันและ
บรรเทำสำ
ธำรณภัย 

8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 8 448,800.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ กำร
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศำสตร์กำ
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 24 6,277,460.00 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรงำนและ

92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 92 16,944,224.00 
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กำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 

รวม 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 179 30,277,904.00 

 
 
 

๑๐๘ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  ปี  25๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อย 
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรด์้านคมนาคมและแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค บริโภค 

๓๐ ๒๐.๐๐ - - - - - - - - ๓๐ ๒๐.๐๐ 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

๑๘ ๑๒.๐๐ - - - - - - - - ๑๘ ๑๒.๐๐ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 

๑๓ ๘.๖๗ - - - - - - - - ๑๓ ๘.๖๗ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

- - - - - - - - - - - - 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณ ี

๒๙ ๑๙.๓๓ - - - - - - - - ๒๙ ๑๙.๓๓ 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารงานและ
การจัดการบ้านเมืองที่ด ี

๖๐ ๔๐.๐๐ - - - - - - - - ๖๐ ๔๐.๐๐ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ - - - - - - - - ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
 

๑๐๙ 
 

ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี  25๖๔ 
 
ล ำดับ

ที ่
ประเภทรำยจ่ำย ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ำยแล้ว 

1 งบกลำง      
1 เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ  - - 10,422,000.00  
2 เงินสวัสดิการผู้พิการ  - - 3,085,600.00  
3 เงินอุดหนุนศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก 
     

๔    - เงินประกันสังคม
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 - - 149,645.00 
 

 

๕ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

   66,000.00  

รวม   
๑ เงินอุดหนุนส าหรับ

ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอน 

   5,598,197.25 
 

 

รวม 5,598,197.25  
 
โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปประจ ำปี  25๖๔ 

 

  

2 งบบุคลำกร      
1 เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่า
จัดการเรียนการสอน ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่
หนังสือเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน ค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน) 

   123,300.00 
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๒ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) เด็กปฐมวัย 

 - - 131,254.00 
 

 

       
๓    เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กปฐมวัย 

 - - 339,760.00 
 

 

๔  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) เด็กประถมศึกษา 

 - - 581,560.00 
 

 

๕  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
เด็กประถมศึกษา 

   1,214,000.00 
 

 

๖ โครงการสนับสนุนการ
เสรมิสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ) 

   1,643,000.00 
 

 

๗ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

   16,500.00 
 

 

๘ โครงการสร้าง
หลักประกันด้านราย
ได้แก่ผูสู้งอายุ (เงิน
อุดหนุนท่ัวไปค่าใช้จ่าย
ส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) 

   5,277,600.00 
 

 

๙ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่า
ครองชีพ และสวัสดิการ) 
 

   2,445,600.00 
 

 

รวม ๑๐,๓๗๔,๗๘๖  

 
ส่วนที่  4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนนิงาน 
2. มีโครงการที่ความต้องการเร่งด่วนมาก 
3.  การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ ยังไมส่อดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

๑๑๐ 
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๑๑๑ 

แบบที่  3  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง     
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  กันยายน  ๒๕๖๔        

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปี  25๖๔ 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโตรงกำรที่

ปรำกฏอยู่ใน
แผนพัฒนำ 

บรรจุในข้อบัญญัติฯ 
(น ำไปปฏิบัต)ิ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ปรากฏ

ในแผนฯ  
1. ด้านคมนาคมและแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค 33 ๓๐ ๒๐.๐๐ 
2. ด้านสังคมและสาธารณสุข 22 ๑๘ ๑๒.๐๐ 
3. ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิง่แวดล้อม 8 ๑๓ ๘.๖๗ 
4. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 - - 
5. ด้านการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 24 ๒๙ ๑๙.๓๓ 
6. ด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 92 ๖๐ ๔๐.๐๐ 

รวม 179 ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
ส่วนที่  3   ผลกำรด ำเนินงำน 
2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่ 
พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภำพรวม 
   

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
๑๑๒ 

แบบสอบถำม 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไหล่ทุ่ง    อ ำเภอตระกำรพืชผล    จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 
ค ำชี้แจง  : เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน   ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ภาพรวมโดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1   ครั้ง   หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

หมำยเหตุ   โปรดกำกบำท (X) ทับข้อที่ตรงตำมข้อมูลของท่ำน 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (     )   ชาย  (      )   หญิง 
2.  อายุ  (     )   ต่ ากว่า  20  ปี (      )   20 - 30 ปี             (       )   31 - 40 ปี 
  (     )   41 - 50  ปี (      )  51 - 60  ปี             (       )  มากกว่า  60  ปี 
3.  การศึกษา (     )   ประถมศึกษา (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (       ) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  (      )  ปริญญาตรี (      )  สูงกว่าปริญญาตรี              (      )  อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพหลัก (      )  ราชการ  (      )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (       )  ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว 
  (      )  รับจ้าง  (      )  นักเรียนนักศึกษา              (       ) เกษตรกร 

(      )  อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………. 
 

ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมำยเหตุ   โปรดท ำเครื่องหมำยกำกบำท (X)  ตำมช่องที่ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในภำพรวม 

ควำมพึงพอใจ 
 

พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุ่ง  อ าเภอตระการพชืผล  จังหวัดอุบลราชธานี   
 

 
- 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


