
      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 

 

 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3                     



 ค าน า 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยเป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่
 

ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่   ๑ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๓ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่   ๔ การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้                                              
                                                                 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้ว
จัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 

                    กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับผู้บริหาร  ที่จะได้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนามากน้อยเพียงใด เพ่ือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้ง
ส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพ  การบริหารการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
                      ธันวาคม   ๒๕๖3 
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ส่วนท่ี ๑  บทน า 
 

๑.๑  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า
ก าหนดหรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ 
  การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
      -   เพ่ือรับทราบปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 
      -   เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผนพัฒนา 
       -   เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
       -   เพ่ือติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลาและการติดตามความก้าวหน้า 
           ของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

๑.๓  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
   ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   

   ขั้นตอนที่ ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาท้องถิ่น แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 

   ขั้นตอนที่ ๓ สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพ่ือรับทราบ
ผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภา
ท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความคิดเห็น หรือข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ
พัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ขั้นตอนที่ ๔ ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นได้รับทราบ
และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

   ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว ซึ่งต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  คือ การใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ  โดยแยกออกเป็นโครงการ  โดย
เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งแต่หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ 
 
 

/ ๑.5 ประโยชน์... 
 
 



 
๑.๕  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๑.๔.๑  ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  และบุคคลที่รับผิดชอบได้
ปฏิบัติงานสอดคล้องกัน  ด าเนินการไปได้ตามระเบียบ  แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม  ไม่แยก
ส่วนในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๔.๒  ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 

 ๑.๔.๓  ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ  นโยบายของผู้บริหาร  ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 
 ๑.๔.๔  ท าให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้ประโยชน์เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด        

 ๑.๔.๕  ท าให้ช่วยการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ที่เกิดจากแผนพัฒนาสามปีและโครงการที่ด าเนินการ 

 ๑.๔.๖  ท าให้โครงการ  กิจกรรม  สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

  ๑.๔.๗  ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  และปรับปรุง  แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 

  ๑.๔.๘  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ที่แท้จริง  
สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแก้ไขปัญหาทันที  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

 ๑.๔.๙  ท าให้สามารถด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น  ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่าง
ได้ผล  หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 

     ๑.๔.๑๐  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมอย่างชัดเจนอะไรประสบผลส าเร็จ
แล้วอะไรสิ่งใดที่ยังต้องด าเนินการต่อไป  จ านวนเท่าไหร่  อะไรจะต้องยุติหรืออะไรจะต้องพัฒนาระยะยาว  เป็นต้น  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน าตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ บทที่ ๒ การติดตาม... 

 

 

-๒- 
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/ 3. ด้านประชากร... 

 

ส่วนที่  ๒ 
การติดตามประเมินผล 

 

๑. ด้ายกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ห่างจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 

ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๖๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๗๐ ไร่ อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนบ้านเป้า – เกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยข่า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ๑.๒ ภูมิประเทศ    

        ต าบลบ้านเป้า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองโพนงาม อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลกุดเลาะ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอภูเขียว และต าบลบ้านหัน อ าเภอเกษตร- 

สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้ามีภูมิอากาศร้อน  มี ๓ ฤดู   
๑.๔  ลักษณะของดิน   
          ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์   
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
        แหล่งน้ าของต าบลบ้านเป้า  มีดังนี้ 

- ห้วย  จ านวน ๒ แห่ง คือ ห้วยทิก หมู่ที่ ๓, ห้วยเป้า  หมู่ที่  ๕,๑๐,๑๑ 
- ฝาย  จ านวน ๓ แห่ง  คือ  ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทิก  หมู่ที่ ๓ , ฝายท่าวังหิน  
   หมู่ที่ ๑๑,  ฝายเจ้าประเทศ หมู่ที่ ๑๑ 
- อ่างเก็บน้ า จ านวน  ๑ แห่ง  คือ  อ่างเก็บน้ าเจ้าประเทศ  หมู่ที่ ๑๑ 
- บ่อบาดาล  จ านวน ๕ แห่ง   
- บึงน้ า  จ านวน ๑ แห่ง  คือ  บึงแก้ง  หมู่ที่ ๔ 

 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ต าบลบ้านเป้าประกอบด้วยป่าไม้ และมีเทือกเขาภูนกแซวอยู่ด้านทิศตะวันตกซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของ

พ้ืนที่ภูเขาท้ังต าบล  
 

๒. ด้านการเมือง/ การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน    
   ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของต าบลบ้านเป้า  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖  เลือกตั้งนายกและสมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แบ่งเป็น  ๑๐ เขต  เลือกตั้ง 
  
 
 
 
 
 
 
\ 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.)   
บ้านทิก 
บ้านพรม 
บ้านโนนสังข ์
บ้านร่องแสนค า 
บ้านเป้า (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนโก (ในเขต อบต.) 
บ้านโนนชาด 
บ้านห้วยข่า 
บ้านโพธิ์ทอง 

๑ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๘ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

๒9 
51 

๒25 
๑๑7 
๑34 
83 
17 

๑46 
80 
84 

38 
74 

448 
214 
241 
68 
21 

270 
126 
65 

41 
69 

๔13 
๒๑0 
๒๑4 
๕5 
๑8 

๒52 
๑๓๕ 
๕9 

๗9 
๑43 
๘๖1 
๔24 
๔55 
๑23 
๓9 

522 
๒61 
๑24 

รวม ๑๐ 979 1,565 1,466 3,031 
  

           ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 
อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ๓๕๘ ๓๐๔ เยาวชน 
อายุ ๑๘-๖๐ ปี ๑,๐๒๖ ๙๐๕  
อายุมากกว่า ๖๐ ปี ๑๗๗ ๑๕๐ ผู้สูงอายุ 

รวม ๑,๕๖๑ ๑,๔๐๔ ๒,๙๖๕ 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าไม่มีสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ดังนั้นจะให้การอุดหนุน   สนับสนุน

ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีโรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้ามี  จ านวน ๒ แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑ แห่ง  รายละเอียด  ดังนี้ 

-  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 
-  โรงเรียนบ้านโนนชาด 

        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต. บ้านเป้า      

๔.๒  สาธารณสุข 
   การให้บริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล จ านวน ๑ แห่ง  โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุข  เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข 
 

                                                / ๔.3 อาชญากรรม... 
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/ หนว่ยงาน... 

 

๔.๓  อาชญากรรม 
    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้า  ไม่ค่อยมีคดีอาชญากรรม  อยู่กันอย่างสงบ  เรียบร้อย 
๔.๔  ยาเสพติด 
    ในเขตพ้ืนที่ของต าบลบ้านเป้า  มีเรื่องยาเสพติดแต่ไม่มากนัก  ต ารวจสามารถควบคุมและจับกุมได้   
๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีการสังคมสงเคราะห์ 

                - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ           จ านวน   391  ราย   
      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ            จ านวน   112  ราย   
      - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์     จ านวน       7  ราย  

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

        การคมนาคมขนส่ง เดินทางและรวดเร็ว มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 
  ๕.๒  การไฟฟ้า 
                  มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั่วถึง   ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน 

  ๕.๓  การประปา 
            - ประปาหอถังสูง  หมู่ที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ,๑๑, ๑๒ ,๑๓    

  - ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๑, ๔, ๑๑ 
  ๕.๔  โทรศัพท์ 
       ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาและรวดเร็วขึ้น  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ โดยมีเครือข่าย
ให้บริการจ านวน ๓ เครือข่าย 
  ๕.๕  ไปรษณีย ์
  ในพ้ืนที่มี ๑ แห่ง   

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
อาชีพหลักส่วนมากประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมประมาณ ๙๐ % ที่ส าคัญได้แก่ การท านา  ท าไร่       

ท าสวน นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ ๑๐ %  ดังนี้ 
-   ลูกจ้างเอกชน                   ๕     %   -   ประกอบธุรกิจส่วนตัว         ๐.๘ % 
-   ลูกจ้างของรัฐ                   ๑      %  -   ธุรกิจในครัวเรือน               ๒    % 
-   อาชีพทางอุตสาหกรรม        ๐.๒   %  -   รับราชการ                       ๑    % 

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 
             งานบริการด้านสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัด  
โดยมีศูนย์ อปพร. อบต.บ้านเป้า จ านวน  ๑ ศูนย์ มีสมาชิก อปพร. จ านวน ๔๐  คน 
- ด้านการเมืองการบริหาร 
         การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
         ฝ่ายนิติบัญญัติ    ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. บ้านเป้า จ านวน   19   คน 
         ฝ่ายบริหาร         ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร จ านวน    ๔   คน 
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๒.๒  การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ ไม่มีการ 

ด าเนินงาน ด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     

๑.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   
๒.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๓.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √   

๔.   มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๕.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

๕.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √   

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     
๗.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √   
๘.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √   

๙.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น √    

๑๐. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน √   

๑๑. มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √   
๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน √   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น √   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด √   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาตร์การพัฒนา √                      
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ √   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ (ความถี่ ปีละ ๑ ครั้ง) √  

 
 

หน่วยงาน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป 

ส านักปลัด  อบต. 4 4 - 

กองคลัง 2 1 - 

กองช่าง 0 2 - 

กองการศึกษา 4 3 1 

รวมทั้งสิ้น 10 10 1 

๒.๓ สรุปการตดิตาม... 



๒.๓  สรุปการติดตามและประเมินผล 
                -  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
 

ยทุธศาสตร ์

ปีที ่ ๑  
(๒๕๖๑) 

ปีที ่ ๒  
(๒๕๖๒) 

ปีที ่ ๓  (๒๕๖๓) ปีที ่ ๔  (๒๕๖๔) ปีที ่ 5  (๒๕๖5) 

จ ำ 

นวน

โครง 

กำร 

งบ 
ปร
ะ 
มา
ณ 

จ า 
นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ปร
ะ 
มา
ณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. กำรพฒันำกำรศึกษำ     

ศำสนำวฒันธรรมและ

คุณภำพชวีติ 

    172 36,568,000 172 36,568,000 172 36,568,000  

๒. กำรพฒันำดำ้น

เศรษฐกจิ 
     146 32,734,200  146 32,734,200  146 32,734,200 

๓ .  ก ำ ร พ ัฒ น ำด ้ำ น

แหล่ งท่อ ง เที่ยวและ

สิง่แวดลอ้ม 

    14 2,460,000 14 2,460,000 14 2,460,000 

๔. กำรบริหำรจดักำร

องคก์ร/บำ้นเมอืงทีด่แีละ

กำรพฒันำตำมแผนกำร

กระจำยอ ำนำจใหแ้ก่องค ์

กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

และแนวนโยบำยของ

รฐับำล 

    17 2,160,000 17 2,160,000 17 2,160,000 

รวม     341 73,992,200 341 73,992,200 341 73,992,200 
 
 
 

           - จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติ และสรุปการด าเนินการในปี  ๒๕๖3  
 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติใน
ข้อบัญญัติฯ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จการ
ด าเนินการคิดเป็น 

ร้อยละ 

๑. การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต 

43 37 - 6 86.05 

๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 3 - 2 60.00 
๓. การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

4 3 - 1 75.00 

๔. การบริหารจัดการองค์กร/บ้านเมืองที่ดีและการ
พัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

25 20 - 5 80.00 

รวม 77 63  14  
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/ สรุปผลการ... 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   

รอบเดือน ตุลาคม 2562   วันที่ 31  ตุลาคม 2562 
 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำและวันลง
นำนตำมสัญญำ 

1 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 24,780 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
วัสดุดังกล่ำว 

1/63 ลงวันที่ 1/10/62 

2 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 24,150 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร 
เปสี 

นำงนันฒพร 
เปสี 

เป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำง
วัสดุดังกล่ำว 

2//63 ลงวันที่1/10/62 

3 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถขนขยะ 8,300 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเป้ำ
ไดนำโม 

ร้ำนบ้ำนเป้ำ
ไดนำโม 

เป็นผู้มีอำชีพขำย
วัสดุดังกล่ำว 

3/63ลงวันที่30/10/62 

4 
 
 

จัดซื้ออำหำรเสริมนม 165,705.80 - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรช บ.คันทรีเฟรช เป็นผู้มีอำชีพขำย 1/63ลงวันที่25/10/62 

 รวม 222,980.80       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 
วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 24,780 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

6/63 ลงวันที่ 1/11/62 

2 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 24,150 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร 
เปสี 

นำงนันฒพร 
เปสี 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุ
ดังกล่ำว 

7/63 ลงวันที่1/11/62 

3 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 2,200 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุ
ดังกล่ำว 

8/63ลงวันที่ 1/1162 

4 
 
 

จัดซื้อยำนพำหนะและขนส่ง 
(ยำงรถยนต์ส่วนกลำง) 

13,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองไดนำโม ร้ำนรุ่งเรืองไดนำโม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

3/63ลงวันที่ 29/11/62 

5 
 
 

จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง(รถEMS) 

8,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองไดนำโม ร้ำนรุ่งเรืองไดนำโม 
 

เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

4/63ลงวันที่ 29/11/62 

6 จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
 

200,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนไอที ร้ำนไอที เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง/ขำย 

2/63ลงวันที่2/1/63 

 รวม 272,130       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 
วันที่ 31 ธันวาคม   2562 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 21,240 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

9/63 ลงวันที่ 1/12/62 

2 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 20,700 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร 
เปสี 

นำงนันฒพร 
เปสี 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุ
ดังกล่ำว 

10/63 ลงวันที่1/12/62 

3 
 

จัดซื้อวัสดุงำนรัฐพิธี 33,868 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

5/63ลงวันที่ 13/12/62 

4 
 
 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชำ 8,500 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองใหม่กำรช่ำง ร้ำนเมืองใหม่กำร
ช่ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

6/63ลงวันที่ 13/12/62 

5 
 
 

จัดซื้อเวชภัณฑ์งำนกีฬำ 18,840 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน๊ค 
 

เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

7/63ลงวันที่ 13/12/62 

6 
 

จัดซื้อรถจักรยำนยนต์ 56,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.สหไทยยนต์ บ.สหไทยยนต์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

3/63ลงวันที่30/1/63 

 รวม 159,148       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 
วันที่ 31 มกราคม   2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 25,960 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

11/63 ลงวันที่ 1/1/63 

2 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 25,300 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร 
เปสี 

นำงนันฒพร 
เปสี 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุดังกล่ำว 

12/63 ลงวันที่1/1/63 

3 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 1,100 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุ 

15/63ลงวันที่ 1/1/63 

4 จัดจ้ำงซ่อมรถขนขยะ 6,780 - วิธีเฉพำะเจำะจง อู่รุ่งโรจน์บ้ำนเป้ำ อู่รุ่งโรจน์บ้ำนเป้ำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำน 

16/63ลงวันที่ 10/1/63 

5 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,505 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตเจริญ ร้ำนจิตเจริญ 
 

เป็นผู้มีอำชีพขำย
วัสดุดังกล่ำว 

7/63ลงวันที่ 7/1/63 

6 
 

วัสดุคงทน 33,000 - วีธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพขำย
วัสดุ 

10/63ลงวันที่7/1/63 

7 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

10/63 ลงวันที่ 1/1/63 

8 
 

จัดซื้อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 8,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำมสิริมงคล ร้ำนสิริมงคล เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุดังกล่ำว 

11/63 ลงวันที่13/1/63 

 รวม 114,645       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 
วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

1 
 

จัดจ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 22,420 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

17/63 ลงวันที่ 3/2/63 

2 
 

จัดจ้ำงรถรับ-ส่งนักเรียน 21,850 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนันฒพร เปลี นำงนันฒพร  เปสี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงวัสดุ
ดังกล่ำว 

18/63 ลงวันที่3/2/63 

3 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
 

42,075 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพขำย 12/63ลงวันที่26/2/63 

4 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 

15,925 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพขำย 13/63ลงวันที่ 26/2/63 

5 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 10,830 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพขำย 14/63ลงวันที่26/2/63 

6. 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 141,600 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยโฮม หจก.ธงชัยโอม เป็นผู้มีอำชีพขำย 4/63ลงวันที่26/2/63 

7 จ้ำงเครื่องเสียงงำนพระไกร 5,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอ ำพันธ์ 
พรหมพฤกษำ 

นำงอ ำพันธ์ 
พรหมพฤกษำ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

19/63ลงวันที่ 27/2/63 

8 
 

จังจ้ำงสถำนที่งำนพระไกร 5,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงอ ำพันธ์ 
พรหมพฤกษำ 

นำงอ ำพันธ์ 
พรหมพฤกษำ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

20/63ลงวันที่ 27/2/63 

 รวม 264,700       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 
วันที่  31 มีนาคม   2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 
 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร  
ศูนย์พัฒนำเด็ก 

25,960 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

 

21/63ลงวันที่ 2/3/63 

2 
 
 

จ้ำงรถรับ-ส่ง นักเรียน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

25,300 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

22/63ลงวันที่ 2/3/63 

3 
 
 

จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 500 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเป้ำอิงค์เจ็ท ร้ำนบ้ำนเป้ำองค์เจ็ท เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

23/63ลงวันที่12/3/63 

4 
 
 

จ้ำงเหมำเป่ำบ่อบำดำล 
พร้อมเดินระบบท่อ 

30,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงนิภำพร  บุษดี นำงนิภำพร  บุษดี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

24/63ลงวันที่ 25/3/63 

5 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 35,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ หจก.ธ.ฌจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีขำย 
วัสดุ 

15/63ลงวันที่ 25/3/63 

6 
 

จัดซื้อวัสดุประปำ 
 
 

20,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

16/63ลงวันที่ 25/3/63 

 รวม 136,760       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 
วันที่  30  เมษายน   2563 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

1 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 17,730 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

 

17/63ลงวันที่ 1/4/63 

2 
 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 25,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ เจริญภัณฑ์ หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

18/63ลงวันที่ 3/4/63 

3 
 
 

จัดซื้อวัสดุประปำ 30,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ ร้ำนบ้ำนเป้ำองค์เจ็ท เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

19/63ลงวันที่3/4/63 

4 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,950 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพี
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนเอสพีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

20/63ลงวันที่ 10/4/63 

5 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 15,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพัฒน์มินิมำทร์ ร้ำนสุพัฒน์มินิมำทร์ เป็นผู้มีอำชีขำย 
วัสดุ 

21/63ลงวันที่ 15/4/63 

6 
 

จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 
 
 

42,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

22/63ลงวันที่ 15/4/63 
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ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

7 
 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

50,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ  ขวัญยืน นำยประดิษฐ ขวัญยืน เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

 
 

25/63ลงวันที่ 3/4/63 
 
 

8 
 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถน้ ำ
เอนกประสงค์ 

39,800 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน.ส.รุ่งเรืองกำรยำง ร้ำน ส.รุ่งเรืองกำรยำง เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

28/63ลงวันที่ 15/4/63 

9 
 
 

จัดซื้อวัสดุเครื่องถ่ำยเอกสำร 50,200 - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.ชัยภูมิก๊อปปี้ บ.ชัยภูมิก๊อปปี้ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

23/63ลงวันที่22/4/63 

10 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 5,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนปฐมภูมิ ร้ำนปฐมภูมิ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

24/63ลงวันที่ 23/4/63 

11 
 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,800 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสพีคอมพิวเตอร์ ร้ำนเอสพีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ขำยวัสดุ
ดังกล่ำว 

5/63ลงวันที่10/4/63 

12 
 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 200,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนโอไฟเบอร์ ร้ำนโอไฟเบอร์ เป็นผู้ขำยวัสดุ 6/63ลงวันที่ 20/4/63 

 รวม 494,480       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 
วันที่  31  พฤษภาคม  2563 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

1 จดัซื้อถังขยะ 21,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนศิลปกรกำรยำง ร้ำนศิลปกรกำรยำง เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

 

25/63ลงวันที่ 7/5/63 

2 
 
 

จดัซื้อตู้เก็บเอกสำร 11,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ธงชัยโฮม 
2007 

หจก.ธงชัยโฮม 
2007 

เป็นผู้มีอำชีพขำย 26/63ลงวันที่ 7/5/63 

3 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 23,300 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมคอนเน็ค ร้ำนสยำมคอนเน็ค เป็นผู้มีอำชีพขำย 27/63ลงวันที่12/5/63 

4 
 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร
ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

18,880 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงล ำไย ลำภทวี นำงล ำไย ลำภทวี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

29/63ลงวันที่ 17/5/63 

5 
 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถขนขยะ 47,000 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.รุ่งเรือง
ไดนำโม 

ร้ำน อ.รุ่งเรือง
ไดนำโม 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

30/63ลงวันที่ 17/5/63 

6 
 

จัดซื้ออำหำรเสริมนม 163672.60 - วิธีเฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรช บ.คันทรีเฟรช เป็นผู้มีอำชีพขำย 7/63ลงวันที่8/5/63 

 รวม 284,852.60       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 
วันที่  30  มิถุนายน  2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 17,550 - วิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ

ขำย 
28/63ลงวันที่ 1/6/63 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 23,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ หจก.ธ.ฌจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

29/63ลงวันที่ 9/6/63 

3 
 

จัดซื้อวัสดุวัดปริมำณน้ ำฝน 2,800 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนยูสเน๊ส ร้ำนยูสเน็ส เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

30/63ลงวันที่18/6/63 

4 
 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำรศูนย์เด็ก 18,060 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงค ำไม นวลมำ นำงค ำไม นวลมำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

31/63ลงวันที่ 1/6/63 

5 
 

จ้ำงท ำตรำยำงกองคลัง 1,980 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน ปังปอนด์ ร้ำน ปังปอนด์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

32/63ลงวันที่ 2/6/63 

6 
 
 

จ้ำงท ำตรำยำงกองช่ำง 2,800 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนปังปอนด์
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนปังปอนด์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

33/63ลงวันที่2/6/63 

7 จ้ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศ 9,150 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.แฮบปี้แอร์ หจก.แฮบปี้แอร์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

35/63ลงวันที่23/6/63 
 
 
 

 รวม 75,340       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 
วันที่  31  กรกฎาคม  2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 17,550 - วิธี

เฉพำะเจำะจง 
ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ

ขำย 
28/63ลงวันที่ 1/6/63 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 23,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

29/63ลงวันที่ 9/6/63 

3 
 

จัดซื้อวัสดุวัดปริมำณ
น้ ำฝน 

2,800 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนยูสเน๊ส ร้ำนยูสเน็ส เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

30/63ลงวันที่18/6/63 

4 
 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร
ศูนย์เด็ก 

18,060 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงค ำไม นวลมำ นำงค ำไม นวลมำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

31/63ลงวันที่ 1/6/63 

5 
 

จ้ำงท ำตรำยำงกองคลัง 1,980 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน ปังปอนด์ ร้ำน ปังปอนด์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

32/63ลงวันที่ 2/6/63 

6 
 

จ้ำงท ำตรำยำงกองช่ำง 
 
 

2,800 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนปังปอนด์
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนปังปอนด์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

33/63ลงวันที่2/6/63 

7 
 

จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย 300,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนวิทวัสก่อสร้ำง ร้ำนวิทวัสก่อสร้ำง เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

8/63ลงวันที่9/7/63 

 รวม 524,190       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 
วันที่  31  สิงหาคม  2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่

คัดเลือก 
เลขที่สัญญำและวันลงนำน

ตำมสัญญำ 
1 จัดจ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 

ศูนย์เด็ก 
23,600 - วิธี

เฉพำะเจำะจง 
นำงค ำไม นวนมำ นำงค ำไม นวลมำ เป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำง 
40/63ลงวันที่ 1/8/63 

2 จัดจ้ำงรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน
ศูนย์เด็ก 

23,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงนันฒพร เปสี นำงนันฒพร เปสี เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

41/63ลงวันที่ 1/8/63 

3 
 

จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 1,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนบ้ำนเป้ำอิงค์
เจ็ท 

ร้ำนบ้ำนเป้ำอิงค์เจ็ท เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

42/63ลงวันที่3/8/63 

4 
 
 

จ้ำงประกอบเลี้ยงอำหำร 5,100 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงศิริรัตน์ รุ่ง
วิทยำกำร 

นำงศิริรัตน์ รุ่ง
วิทยำกำร 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

43/63ลงวันที่ 3/8/63 

5 
 

จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ 46,120 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน สิริพล ร้ำน สิริพล เป็นผู้มีอำชีพรับ
ขำย 

38/63ลงวันที่ 3/8/63 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 
 

33,257 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

39/63ลงวันที่3/6/63 

7 จัดซื้อวัสดุกำรเรียนกำรสอน 100,300 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงษำวิช ลำภมีมำ นำงสำวิช ลำภมีมำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

30/63ลงวันที่ 13/8/63 

8 วัสดุส ำนักงำน 23,920 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำยวัสดุ 

41/63ลงวันที่ 27/8/63 
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ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

9 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,005 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

42/63ลงวันที่27/8/63 

10 วัสดุก่อสร้ำง 13,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

หจก.ธ.เจริญภัณฑ์ หจก. ธ.เจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

43/63ลงวันที่ 3/8/63 

11 จัดจ้ำงซ่อมรถ(ems) 4,250 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำน.ช.ยำรวมอะไหล่ ร้ำน ช.ยำรวมอะไหล่ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

38/63ลงวันที่ 3/8/63 

12 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 
 

33,257 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

44/63ลงวันที่27/8/63 

 รวม 316,809       
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 
วันที่  30  กันยายน  2563 

 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  

จัดจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่สัญญำและวันลงนำน
ตำมสัญญำ 

1 จ้ำงประกอบลี้ยงอำหำรศูนย์เด็ก 23,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงค ำไม นวลมำ นำงค ำไม นวลมำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

44/63ลงวันที่ 1/9/63 

2 จ้ำงรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์ 21,850 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

นำงค ำไม  นวลมำ ร้ำนค ำไม นวลมำ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

45/63ลงวันที่ 1/9/63 

3 
 

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถขนขยะ 7,500 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนบ้ำนเป้ำเกษตรยนต์ ร้ำนบ้ำนเป้ำเกษตรยนต ์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

46/63ลงวันที่3/9/63 

4 
 
 

จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 500 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนบ้ำนเป้ำองค์เจ็ท หจก. ธ.เจริญภัณฑ์ เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

43/63ลงวันที่ 3/9/63 

5 
 

จำ้งท ำป้ำยไวนิล 1,000 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนบ้ำนเป้ำอิงค์เจ็ด ร้ำน บ้ำนเป้ำอิงค์เจ็ท เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำง 

44/63ลงวันที่ 3/9/63 

6 
 
 

จัดซื้อวัสดุกีฬำ 
 
 
 

8,520 - วิธี
เฉพำะเจำะจง 

ร้ำนสวิทโฮม ร้ำนสวิทโฮม เป็นผู้มีอำชีพ
ขำย 

9/63ลงวันที่12/9/63 

 รวม 62,370       
 

รวมจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2563    2,928,405.40   บาท 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานโครงสร้างพื้นฐาน (งานก่อสร้าง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ  
จัดจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก 

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญำและวันลง
นำนตำมสัญญำ 

1 
 

จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 200,000 200,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

3/63 ลงวันที่ 5/5/63 
 
 

2 
 

จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 300,000 300,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

4/63 ลงวันที่ 5/5/63 

3 
 

จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 4 77,000 77,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

5/63 ลงวันที่ 5/5/63 

4 
 
 

จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 27,000 27,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

หจก.ช.ญำ
โลหะกิจ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

6/63 ลงวันที่ 29/5/63 

5 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงศำลำ
อเนกประสงค์ ม.11 (ข้อบัญญัติ) 

200,000 200,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

7/63 ลงวันที่ 12/6/63 

6 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตร หมู่ที่ 3  (จ่ำยขำด) 

84,000 84,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

8/63 ลงวันที่ 20/6/63 

7 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตร  
หมู่ที่ 8 (จ่ำยขำด) 

80,000 80,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

9/63 ลงวันที่ 20/6/63 
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8 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตร  
หมู่ที่ 11 (จ่ำยขำด) 

58,000 58,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

10/63 ลงวันที่ 20/6/63 

9 
 

จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตรเส่นทำงหลวงถึง 
ครอง 9 (จ่ำยขำด) 
 

115,000 160,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

11/63 ลงวันที่ 21/7/63 
 
 

10 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตร 
สำยชีวิว (จ่ำยขำด) 

186,000 187,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

12/63 ลงวันที่ 22/7/63 
 
 

11 จ้ำงโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตรสำยเซียงน้อย (จ่ำยขำด) 
 

314,550 315,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

13/63 ลงวันที่ 23/7/63 
 
 

 
12 จ้ำงโครงกำรจัดท ำงำนแผนที่ภำษี 498,000 500,000 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำว

เกศณีย์ 
นำงสำว
เกศณีย์ 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

14/63 ลงวันที่ 30/8/63 
 

13 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เข้ำสู่
พ้ืนที่กำรเกษตร หมู่ที่ 3 
(จ่ำยขำด) 

125,500 132,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

15/63 ลงวันที่ 25/8/63 
 

14 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 3 
(จ่ำยขำด) 

133,500 134,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

16/63 ลงวันที่ 25/8/63 
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15 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 10 
(จ่ำยขำด) 

109,500 110,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

17/63 ลงวันที่ 25/8/63 
 

16 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 10 
(จ่ำยขำด) 

109,500 194,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

18/63 ลงวันที่ 26/8/63 
 

17 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ที่1 (จ่ำยขำด) 

192,000 194,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

19/63 ลงวันที่ 10/9/63 
 

18 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ที่5 (จ่ำยขำด) 

495,000 500,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

20/63 ลงวันที่ 10/9/63 
 

19 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ที่12 (จ่ำยขำด) 

495,000 500,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

21/63 ลงวันที่ 11/9/63 
 

20 
 

จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ที่13 (จ่ำยขำด) 

495,000 500,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

หจก.อรุณกล
กำร จตุรัส 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

22/63 ลงวันที่ 11/9/63 
 

21 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล.
หมู่ที่ 6 (จ่ำยขำด) 

250,000 251,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

23/63 ลงวันที่ 15/9/63 
 

22 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่ 11 
(จ่ำยขำด) 

264,000 266,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

24/63 ลงวันที่ 17/9/63 
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23 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่13 
(จ่ำยขำด) 

110,000 110,500 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

25/63 ลงวันที่ 17/9/63 
 

24 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หมู่ที่4 
(จ่ำยขำด) 

444,000 446,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

26/63 ลงวันที่ 18/9/63 
 

25 จ้ำงโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ คสล.
หมู่ที่ 6 (จ่ำยขำด) 

58,000 58,000 วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

หจก.สิน
สมบูรณ์
ก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงงำนดังกล่ำว 

27/63 ลงวันที่ 24/9/63 
 

รวมทั้งสิ้น 5,420,550 5,583,500 ประหยัดงบประมำณ  162,950  บำท 
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1 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าจากหลังบ้านนายสมหมาย-ที นายบุญมา กู้เขียว ม.1 50,000.00           40,562.00          

2 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากทีนางสะแจวรรณ-ที นานายเพ็ง  ม.3 40,000.00           16,000.00          

3 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากที นายคงคา-ที นางรุ่งนิรัน ม.3 160,000.00         95,182.00          

4 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าจากที นางศรีพรรณ-วัดป่า ม.4 200,000.00         200,000.00        

5 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าจากที นางแขไข-วัดป่า ม.12 300,000.00         300,000.00        

6 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากสะพานฝ้ังขวา-ดอนหัน ม.4 300,000.00         274,194.10        

7 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากสะพานฝ้ังซ้าย-ที นางบุญปัน ม.4 300,000.00         300,000.00        

8 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากห้วยแล้ง-บ้านโนนสังข์ ม.5 200,000.00         16,226.00          

9 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากที นาสุรินทร-ที นายค่าปัน ม.5 50,000.00           24,644.00          

10 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากสพาน-ที นายประสาน ม.6 50,000.00           21,657.00          

11 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากที นางสยาม-ที นายประสงค์ ม.6 100,000.00         59,929.00          

12 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่า จากหอน ่าประปา-ซอยปูตา ม.6 100,000.00         96,053.00          

13 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากทางหลวง 2159-ที นางละมูล ม.8 200,000.00         181,394.00        

14 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากบ้านนายเอก-คลอง 9 หมู่ 8 100,000.00         79,359.00          

15 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากปัม้น ่ามัน-บ้านโนนสังข์ หมู่ 10 200,000.00         111,517.00        

16 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าเพื อการเกษตรจากที นางตุ๊-นายอ่าพร หมู่ที  11 200,000.00         168,437.00        

17 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต ่าพร้อมโคมไฟส่องสว่างจากที นายสมชาย-บ้านนายนิรุต 100,000.00         86,759.00          

รวม 2,650,000.00      2,071,913.10     578,086.90  

 -๒๖-

เบิกจ่ายจริง

สรุปจัดซ้ือจัดจ้างโครงการไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 2563

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณตั้งไว้



 
ส่วนท่ี  ๓ 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 การด าเนินการติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ด าเนินการโดยการท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ โดยแยกเป็นแต่ละโครงการที่ได้ด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ให้ประชาชนกรอก
ตามความเป็นจริงพร้อมแสดงความคิดเห็น  เพ่ือน าข้อมูลที่เก็บได้มาท าการรวบรวมพร้อมตรวจสอบ แล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผล โดยการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้เป็นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า โดยมุ่งส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ีต่อผลการด าเนินงานแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรมการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า    
 
 

-  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจที่ประกอบด้วย สถานภาพส่วนตัวและความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ซึ่งเป็นประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  โดยใช้แบบสอบถาม โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ านวนครัวเรือน  แต่ละหมู่บ้าน  รวมจ านวน  
424  ชุด   
 
 

-  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การส ารวจครั้งนี้  ใช้หน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  ผู้ให้ข้อมูลเป็นประชาชนผู้มารับหรือใช้
บริการ  หรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลและน า
ข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าสถิติ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลเชิงคุณภาพน ามาจัดระบบข้อมูลแยก
ประเภทข้อมูลตามวัตถุประสงค์  จากนั้นประมวลข้อมูลทุกประเภทเข้าด้วยกัน  เพื่อที่จะน ามาเป็นผลข้อมูล 
 
 

-  สถิติที่ใช้ส าหรับการส ารวจ 

  เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการส ารวจที่ศึกษาและค าถาม  ที่ต้องการทราบใน
การส ารวจครั้งนี้  เจ้าหน้าที่ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

     - สรุปการน าข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการที่ประเมิน  แยกเป็นรายยุทธศาสตร์  ชื่อโครงการ  สถานที่
ด าเนินการ  วงเงินงบประมาณ  วงเงินเบิกจ่าย  ตัวชี้วัด   

   - วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากผู้ตอบแบบสอบถาม  คือ  เรื่อง  เพศ  อายุ การศึกษา  และอาชีพ      ใช้ค่า
ร้อยละ  (perentage) 

   - วิเคราะห์ข้อมูลจากความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า วิเคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ (perentage)   
 

-  ช่วงเวลาด าเนินการส ารวจ 
 

       การส ารวจด าเนินการส ารวจ ช่วงระหว่างวันที่  28 กันยายน  ๒๕63 –  15 ตุลาคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๗- 

/ แบบส ารวจ... 
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แบบส ารวจความพึงพอใจ  องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเป้า  
บ้าน..........................................   หมู่ที่ ............ 

 

ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครือ่งหมายในข้อทีต่รงกับความเปน็จริงและในช่องทีต่รงกับความคดิเห็นของทา่น
มากที่สดุ 
 
 
 
 

๑.  เพศ      ๑)  ชาย      ๒)  หญิง 
 

๒.  อายุ      ๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี    ๒)  ๒๑ - ๔๐ ปี        ๓)  ๔๑ – ๖๐ ปี   ๔)  ๖๐ ปีขึ้นไป 
 

๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ๑)  ประถมศึกษา       ๒)  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)   
      ๓)  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)     ๔)  ปริญญาตรี       ๕) สูงกว่าปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ 
     ๑)  เกษตรกร       ๒)  รับราชการ 
     ๓)  ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว     ๔)  นักเรียน  นักศึกษา 
      ๕) รับจ้างทั่วไป 
 
 
 
 

๕. ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

  พอใจ    เพราะ........................................................................................................................ .......... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
  ไม่พอใจ    เพราะ...................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

 
 
 

............................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

***ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในคร้ังนี้*** 
 

 
 

  ตอนที่ ๑  ขอ้มูลท ัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ตอนที่ ๒  ประเด็นค าถามความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาของ อบต.บา้นเป้า 

ตอนที่ ๓   ขอ้เสนอแนะ / สิง่ที่อยากใหแ้กไ้ขปญัหา  

/ ผลการส ารวจ... 



 

-ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี  ๒๕๖๑  เป็นรายข้อจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  โดยคิดร้อยละ ๗๐ ของจ านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีค าถามจ านวน ๕ หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ๑  บ้านเป้า 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 8 36.36 
 หญิง 14 63.64 

   รวม 22 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต่ ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 
๒๑–๔๐  ป ี 9 40.91 
๔๑–๖๐  ป ี 8 36.36 
๖๐  ปี  ขึ้นไป 5 22.73 

รวม 22 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 8 36.36 
มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 9 40.91 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 5 22.73 
ปริญญาตรี 0 0 

รวม 22 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 17 77.27 
รับราชการ 0 0 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 0 0 
นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 
รับจ้างทั่วไป 5 22.73 

รวม 22 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด าเนินงาน... 
 
 
 
 
 
 

-๒9- 



 
 
 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ.....- มีการพัฒนาถนนในชุมชน 
                                             - มีการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อยๆ 

20 90.91 

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-  
                                              
 

2 9.09 

               รวม 22 ๑๐๐.๐๐ 

 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๑  บ้านเป้า 

ข้อเสนอแนะ - อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มากกว่านี้ 
- อยากให้โครงการต่างๆ  มีการด าเนินการเรื่อยๆ 
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/ หมู่ที่ ๓... 
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หมู่ที่ ๓ บ้านทิก 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย ๑๑ ๓๖.๖๖ 

 หญิง ๑๙ ๖๓.๓๔ 

   รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี ๒ ๖.๖๖ 

๒๑–๔๐  ป ี ๘ ๒๖.๖๗ 

๔๑–๖๐  ป ี ๑๕ ๕๐ 

๖๐  ปี  ขึ้นไป ๕ ๑๖.๖๗ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา ๑๑ ๓๖.๖๖ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ ๑๑ ๓๖.๖๖ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ ๗ ๒๓.๓๔ 

ปริญญาตรี ๑ ๓.๓๔ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร ๒๐ ๖๖.๖๖ 

รับราชการ ๑ ๓.๓๔ 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว ๑ ๓.๓๔ 

นักเรียน/ นักศึกษา ๒ ๖.๖๖ 

รับจ้างทั วไป ๖ ๒๐ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ....- ติดต่องานสะดวกดี 
                                            - แก้ไขปัญหาในหมู่บ้านดี 

  

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....   

               รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๓  บ้านทิก 
 

  - อยากให้แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 / หมู่ที  ๔... 
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หมู่ที่ ๔  บ้านพรม 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 64 45.71 

 หญิง 76 52.29 

   รวม 140 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 1 0.71 

๒๑–๔๐  ป ี 42 30 

๔๑–๖๐  ป ี 81 57.86 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 16 11.43 

รวม 140 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 26 18.57 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 66 47.15 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 45 32.14 

ปริญญาตรี 3 2.14 

รวม 140 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 120 85.72 

รับราชการ 2 1.43 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 1.43 

นักเรียน/ นักศึกษา 1 0.71 

รับจ้างทั วไป 15 10.71 

รวม 140 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ.....- นายกแก้ไขปญัหาให้ชาวบ้านได้ดีมาก 
                                  - นายกพัฒนาดีมาก 

 

137 97.86 

                 ไม่พอใจ      เพราะ..... 
 

3 2.14 

               รวม 140 ๑๐๐.๐๐ 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๔  บ้านพรม 
ข้อเสนอแนะ - อยากได้ถนนทางไปบ้านห้วยข่า 

- อยากได้ถนนรอบบึงแก้ง 
- อยากได้หินคลุกใส่ถนนบุ่งไข่นุ่นเพิ ม 
- อยากได้ถนนเส้นกลางบ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    / หมู่ที  ๕... 
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หมู่ที่ ๕  บ้านโนนสงัข์ 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 35 43.75 

 หญิง 45 56.25 

   รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 2 2.5 

๔๑–๖๐  ป ี 42 52.5 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 36 45 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 35 43.75 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 24 30 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 20 25 

ปริญญาตรี 1 1.25 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 69 86.25 

รับราชการ 0 0 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 3 3.75 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 8 10 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ.....- อบต. ช่วยเหลือทุกอย่าง  ดีมากๆ 
                                              - การท่ากิจกรรมต่างๆ  มีความ  
                                                 ตอบสนองต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 

                                    - ช่วยพัฒนาให้หมู่บ้านเจริญเทียบเท่า 
                                      ท้องถิ นอื น 

                                              - ช่วยให้ความสะดวกหลายๆ สิ ง 
                                              - ท่าดีที สุดแล้ว 
 

78 97.5 

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....- ถนนในหมู่บ้านช่ารุด  ไม่ด่าเนินการ 2 2.5 

               รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๕  บ้านโนนสังข์ 

ข้อเสนอแนะ - ไม่ท่าถนนในหมู่บ้านและร่องระบายน้่า 
- ต้องการท่าถนนในหมู่บ้านใหม่ 
- อยากได้ถนนในหมู่บ้านกว้างกว่าเดิม 
- อยากได้สมาชิก อบต. 2 คน  เพราะจะได้ปรึกษากัน 
- ขอให้เอาใจใส่บ้านโนนสังข์มากกว่านี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ หมู่ที  ๖... 
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หมู่ที่ ๖  บ้านร่องแสนค า 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 46 41.82 

 หญิง 64 58.18 

   รวม ๑10 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 26 23.64 

๔๑–๖๐  ป ี 59 53.63 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 25 22.73 

รวม ๑10 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 30 27.27 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 20 18.18 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 58 52.73 

ปริญญาตรี 2 1.82 

รวม ๑10 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 86 78.18 

รับราชการ 1 0.91 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 3 2.73 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 20 18.18 

รวม ๑10 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
 
 
 
 

 



-38- 
 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

            พอใจ   เพราะ.....- ท่าถนนลงหินคลุกทางการเกษตร 
                       - นายก อบต. ท่างานเอาใจใส่กับชาวบ้านเป็นอย่างดี 
                       - นายกดีมากๆ 
                       - พึงพอใจท่านนายกมากๆ 
                       - แก้ปัญหาถนน  ไฟฟ้า  น้่า  ได้ดี 
                       - แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้ดีเยี ยม 
                       - จ่ายเบี้ยให้ผู้สูงอายุ  และมีบริการตัดผมให้กับ  
                         ผู้สูงอายุ 
                       - แก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้รวดเร็วและตรงจุด 
                       - ผู้บริหารเอาใจใส่กับชาวบ้าน  ชาวบ้านเดือดร้อน 
                         อะไรขอได้หมดทุกเรื อง   
                       - ท่าไดด้ีมาก 
                       - แก้ไขปัญหาได้ดีมาก 
                       - ท่างายรวดเร็ว 
                       - พอใจในสิ งที ท่านท่า 
                       - ท่างานดี  ท่าจริง  ดูแลเอาใจใส่ดี  ลงมือท่างานเอง   
                         เป็นกันเอง  ท่างานเร็วพึ งพาได้ 
                       - นายก มีความคิดดีๆ ไปพัฒนาทางเข้าหมู่ 
                         บ้านร่องแสนค่าได้อย่างสวยงาม 
                       - มีการอบรมชาวบ้านเรื องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                         และมีการสร้างถนนการสัญจรการไฟฟ้า  น้่าประปา 
 

100 100 

            ไม่พอใจ   เพราะ..... –  
                                             

0 0 

               รวม ๑10 ๑๐๐.๐๐ 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๖  บ้านร่องแสนค า 
 

ข้อเสนอแนะ - น้่าประปาไม่ไหลอยากให้แก้ไข 
                     - อยากให้ก่าหนดวันและเวลารับเงินเบี้ยยังชีพ 
                     - สภาพถนนในบางจุดและไฟส่องสว่างในหมู่บ้านและซ่อมแซมเส้นทางถนนทางการเกษตรเส้น  
                       ข้างบ้านผู้ใหญ่ประกาย  เนื องจากเป็นหลุมเป็นบ่อมาก 
                     - ถนนทางการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่ออยากให้ซ่อมแซม 
                     - น้่าประปาหมู่บ้านช่วงหน้าแลงน้่าไม่ค่อยไหลอยากให้ช่วยแก้ไข 

/ หมู่ที  8... 



 

 

หมู่ที่ ๘  บ้านเป้า 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 11 44 
 หญิง 14 56 

   รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี ๐ ๐ 

๒๑–๔๐  ป ี 4 16 

๔๑–๖๐  ป ี 16 64 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 5 20 

รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 5 20 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 12 48 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 8 32 

ปริญญาตรี ๐ ๐ 

รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 22 88 

รับราชการ 0 0 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 0 0 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 3 12 

รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ..... 
 

23 92 

                 ไม่พอใจ      เพราะ..... 
 

2 8 

               รวม 25 ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๘  บ้านเป้า 
 

ข้อเสนอแนะ - อยากให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตทุกเส้นภายในหมู่บ้าน 
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/ หมูท่ี่ ๑๐... 
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หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนโก 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 6 40 
 หญิง 9 60 

   รวม 15 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 5 33.33 

๔๑–๖๐  ป ี 8 53.33 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 2 
 

13.34 

รวม 15 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 5 33.33 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 7 46.67 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 3 20 

ปริญญาตรี 0 0 

รวม 15 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 12 80 

รับราชการ 0 0 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 0 0 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 3 20 

รวม 15 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ.....- ดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที     
                                              รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
                                           - พัฒนาชุมชนจริงๆ ด่าเนินการได้เร็ว 
                                           - ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที ดีขึ้น 
                                           - ประทับใจในการดูแลประชาชนเป็นอย่างยิ ง 
                                              โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื อง 

15 100 

                 ไม่พอใจ      เพราะ.....-  0 0 

               รวม 15 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนโก 
 

ข้อเสนอแนะ - การพัฒนาขอให้เป็นไปอย่างทั วถึง  โดยเฉพาะในด้านการคมนาคมและปัญหาภัยแล้งต่างๆ 
       - โครงการดีๆ พัฒนาต่อไปเรื อยๆ 

- ขอไฟฟ้าบ้านโนนสังข์ถึงเส้นไปบ้านโนนชาด 
- อยากให้พัฒนาแบบนี้ต่อไป   
- อยากได้ไฟไฟส่องสว่างหน้าบ้านแม่อร 

  
 
 
 
 
 
 
 

/ หมู่ที  ๑๑... 
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หมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนชาด 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 35 43.75 

 หญิง 45 56.25 

   รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 25 31.25 

๔๑–๖๐  ป ี 45 56.25 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 10 12.50 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 34 42.50 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 25 31.25 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 19 23.75 

ปริญญาตรี 2 2.50 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 66 82.50 

รับราชการ 0 0 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 2.50 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 12 15 

รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ....- ท่างานแก้ไขปัญหาเมื อประชาชนเดือดร้อน  
                                              แก้ไขรวดเร็วทันใจ  
                                           - ได้ทางลาดยาง  
                                           - ได้ท่างานตามโครงการการตามแผนพัฒนา 
                                             ทุกๆ  โครงการจนส่าเร็จ 
                                           - รวดเร็วทันใจ 
 

78 97.50 

                 ไม่พอใจ      เพราะ....-  2 2.50 
               รวม 80 ๑๐๐.๐๐ 

 

 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนชาด 

 - อยากให้ด่าเนินการไฟฟ้าจากนานายสุบินไปจนถึงนานายแพง 
- อยากให้ท่านซ่อมแซมปรับปรุงถนนจากนานายกัญหาไปจนถึงนานายเชียวชาญ 
- อยากได้หินคลุกใส่ถนนเส้นภูขี้ห่าน  เพราะมีหินโผล่ท่าให้สัญจรล่าบาก  ซึ งเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
- อยากให้มีไฟส่องสว่างจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาถึงทางเข้าหมู่บ้านโนนชาด 
- อยากให้ขยายไหล่ทาง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

/ หมู่ที  ๑๒... 



 

 

หมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยข่า 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 25 41.67 

 หญิง 35 58.33 

   รวม 60 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 20 33.33 

๔๑–๖๐  ป ี 30 50 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 10 16.67 

รวม 60 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 15 25 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 35 58.33 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 10 16.67 

ปริญญาตรี 0 0 

รวม 60 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 51 85 

รับราชการ 1 1.67 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 3 5 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 5 8.33 

รวม 60 ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
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ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ.....- บริหารงานดี 
                                            - ท่างานดี 
                                            - บริการประชาชนได้อย่างทั วถึง 

58 96.67 

                 ไม่พอใจ      เพราะ.... 
 

2 3.33 

               รวม 60 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๑๒  บ้านห้วยข่า 

ข้อเสนอแนะ   - อยากได้ร่องระบายน้่าตามหมู่บ้านให้ทั วหมู่บ้าน 
- อยากได้น้่าประปาหมู่บ้าน 
- อยากให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      / หมู่ที  ๑๓... 

-๔6- 

 



 

 

หมู่ที่ ๑๓  บ้านโพธิ์ทอง 
 

 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๑. เพศ   
 ชาย 19 42.22 

 หญิง 26 57.78 

   รวม 45 ๑๐๐.๐๐ 
๒.  อายุ   
ต ่ากว่า  ๒๐  ปี 0 0 

๒๑–๔๐  ป ี 16 35.56 

๔๑–๖๐  ป ี 19 42.22 

๖๐  ปี  ขึ้นไป 10 22.22 

รวม ๔5 ๑๐๐.๐๐ 
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
ประถมศึกษา 10 22.22 

มัธยมศึกษาตอนต้น ม. ๓ 21 46.67 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ม. ๖ 14 31.11 

ปริญญาตรี 0 0 

รวม ๔5 ๑๐๐.๐๐ 
๔.  อาชีพ   
 เกษตรกร 36 80 

รับราชการ 1 2.22 

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 2 4.44 

นักเรียน/ นักศึกษา 0 0 

รับจ้างทั วไป 6 13.34 

รวม ๔5 ๑๐๐.๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      / ๕.ผลการด่าเนินงาน... 
 
 
 
 
 

-๔7- 



 
 
 
 

ค าถาม จ านวนราย คิดเป็นร้อยละ 

๕.ผลการด าเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  

                 พอใจ         เพราะ...... - พัฒนาหมู่บ้าน 
                                               - อบต. เข้ามาช่วยเหลือประชาชน 

41 91.11 

                 ไม่พอใจ      เพราะ..... 4 8.89 

               รวม ๔5 ๑๐๐.๐๐ 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามของประชาชนหมู่ที่ ๑๓  บ้านโพธิ์ทอง 

 - อยากให้แก้ไขเส้นทางที เป็นหลุมเป็นบ่อ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔8- 

/ บทที  ๔ สรุปผล... 



 

-49- 
 

ส่วนท่ี  ๔    สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

 ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
           มมีติ..... 
 

           เห็นชอบ    ไม่เห็นชอบ 

  
 ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ           ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (นายสมพงษ์    ศิริชัย)                    (นายสนธยา   ฦๅก าลัง) 
 
 ลงชื่อ...............................................กรรมการ        ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
          (นายเชี่ยวชาญ   ศรีวงษา)                    (นายสัญญา    ลือก าลัง) 
 
 ลงชื่อ...............................................กรรมการ        ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
                      (นายสุขุม   มือแข็ง)            (นายธราดล   สนเจริญ)  
 
 ลงชื่อ...............................................กรรมการ        ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
           (นายบรรเย็น   คันภูเขียว)                    (นางบัณฑิต   แสงขามป้อม) 
 
 ลงชื่อ...............................................กรรมการ        ลงชื่อ...............................................กรรมการ 
         (นางสาวพรศิริ   ศกภูเขียว)                       (นางพรพรหมธนพร   ภัทรพรกัญญาภัค)  
 
   ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ         
                   (นายยงยุทธ์   ส าราญวงษ์)   
          
 ๒. การพิจารณาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

                เห็นชอบ   ไม่เห็นชอบ 

 
    (ลงชื่อ)............................................................. 
             (นายวัชรินทร์    พงศ์ธีระดุลย์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

  


