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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มี  การ
วางแผนมีความส าคัญ  4 ประการคือ 

(1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
(3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
(4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
ดังนั้น  การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่ง
บอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติ
การด าเนินงาน 

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนด
ไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรื อ
ล้ม เหลวของยุทธศาสตร์การพัฒ นาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น   ซึ่ งครอบคลุมถึ งสิ่ งแวดล้อมของนโยบาย 
(environmentsor contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  ( implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย 

ส่วนที ่1 บทน า 
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(policyoutputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไป
เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้อถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณี
ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น

และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืน ๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
งบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 ข้อ 4 “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” หมายความว่า 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(3) รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา และองค์การจัดการน้ าเสีย 
(4) องค์กรประชาชน ได้แก่ องค์กรซึ่งเป็นการรวมของประชาชนที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ

หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

(5) องค์กรทางศาสนาซึ่งจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ เช่น วัด 
มัสยิด 

(6) องค์กรการกุศล ได้แก่   องค์กรซึ่ งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือด าเนินงานการกุศลหรือบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ มิใช่การแสวงหาก าไรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานของรัฐ เช่น 
มูลนิธิ เหล่ากาชาดจังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
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จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
2.1  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2.2  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
2.3  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
2.4  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
2.5  เพ่ือความชัดเจนของแผนงาน 
2.6  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
2.8  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
2.9  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28  ดังนี้  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)   



                                             รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า 4 
       
 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)  

ขั้นตอนที่ 4   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  

ขั้นตอนที่ 5   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (5)  

 
 
 
 

 
 

 
   
     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  หมายถึง  วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ใน
การวิจัย   เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติของ   Thurstone  มาตราส่ วนประมาณค่าของ   Likert  และ
วิธี ก าร  Semantic Differential ของ   Osgood  เป็ น ต้ น   และหรือ โดยการสร้ างเครื่ อ งมื อวิ จั ย   ได้ แก่
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Obsevtion)  เป็นต้น    
โดยอาศัยธรรมชาติและหลักการของปัญหารวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงน าไปทดลองใช้  ( Try  Out )    
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้ในภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลการวิจัยจริงต่อไป 
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้ 

1.  แบบสอบถาม   ( Questionnaire )  
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยชุดของข้อค าถามที่ต้องการให้กลุ่ม

ตัวอย่างตอบ  โดยกาเครื่องหมายหรือเขียนตอบ  หรือกรณีที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ได้หรืออ่านได้ยาก  อาจใช้
วิธีสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม  นิยมถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ความคิดเห็นส่วนบุคคล 
โครงสร้างของแบบทดสอบ  แบบทดสอบโดยทั่วไปจะมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ  3  ส่วน  ดังนี้ 

-  ค าชี้แจงในการตอบ  ที่ปกของแบบสอบถามจะเป็นค าชี้แจง  ซึ่งมักจะระบุถึงจุดประสงค์ใน
การให้ตอบแบบสอบถาม  หรือจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย  อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม  วิธีการตอบ
แบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง 

-  สภาพส่อนตัวของผู้ตอบ  ที่ปกของแบบทดสอบถามจะเป็นค าชี้แจง  ซึ่งมักจะระบุถึง
จุดประสงค์ในการให้ตอบแบบสอบถาม  หรือจุดมุ่งหมายของการท าวิจัย  อธิบายลักษณะของ
แบบสอบถาม  วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อมตัวอย่าง 

- สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ  ส่วนที ่ 2  แบบสอบถามจะให้ตอบเกี่ยวกับรายระเอียด
ส่วนตัว  เช่น  ชื่อ-สกุล  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ฯลฯ 

- ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  เป็นส่วนสุดท้ายและส่วนที่ส าคัญที่สุด  ซึ่งจะช่วย
ให้ข้อมูลรายระเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษา 

2. การสัมภาษณ์ 
การสมภาษณ์   หมายถึง  การสนทนากันอย่างมี เป้าหมาย   ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ ให้

สัมภาษณ์   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ื อให้ ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ ถูกต้องเที่ ยงตรง   และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  ผู้สื่อข่าวต้องพึงระมัดระวังเรื่องความเป็นกลางเป็นพิเศษ  เช่น  ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการถูกชักจูงโดย
แหล่งข่าว 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
-  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบข่าว  หรือส่วนหนึ่งของข่าว  ในฐานะที่เป็นข้อความสัมภาษณ์ท่ีได้

จากแหล่งข่าว  ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 
- ท าให้ข่าวมีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
- เพ่ือปรุงแต่งให้ข่าวนั้นสมบูรณ์  สนองความสนใจของผู้อ่านได้ฉับพลัน 
- เป็นการเพ่ิมสาระส าคัญส่วนที่เหตุการณ์ตอบตัวของมันเองไม่ได้ 
- เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นโดยตรง 
- ให้รสชาติทางศาสนารู้สึกต่างๆ 
- ให้ข้อคิดอันจะน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ 
- เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปเขียนเป็นบทความสัมภาษณ์โดยตรง 
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-  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการกรท า  การสัมภาษณ์ในลักษณะมุ่งตรวจสอบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมว่าได้ท าตามหน้าที่แล้วหรือไม่และอย่างไร  การติดตามสอบถามความคืบหน้าของการด าเนินงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งถือเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของสื่อมวลชน 

องค์ประกอบของการสัมภาษณ์ 
โดยทั่วไป  การสัมภาษณ์จะมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
- ผู้สัมภาษณ ์
- ผู้ให้สัมภาษณ์ 
- เรื่องท่ีจะสัมภาษณ์ 
- เป้าหมายการสัมภาษณ์ 
- วิธีการสัมภาษณ์ 
ลักษณะการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  สามารถแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะคือ 
- การสัมภาษณ์ที่มิได้นัดหมายล่วงหน้า การสัมภาษณ์ลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นที่ไหนหรือเมื่อใดก็

ได ้ อาจเป็นสถานที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่ก็ได้ 
- การสัมภาษณ์ที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า 
- การสัมภาษณ์ในการเปิดประชุมแถลงข่าว  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือประชากรที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 5,742 คน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2549, หน้า 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ดังนี้ 
 
    n = N 
           1 + Ne2 

  เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N = ขนาดประชากร 
        E = ความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจากการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเป็น .05 สามารถค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 
    n =    5,742   =  5,742 
         1 + 5,742* (.05)2      15.35 
     N = 374 คน 
 
 การศึกษาครั้งนี้ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในพื้นที่ 5,742 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา จ านวน 374 คน และท าการก าหนดสัดส่วน จ าแนกตามรายชุมชน ดังแสดงในตารางที่ 5 
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  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลออย มีการแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนั้นจะใช้
การสุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
ตารางที่ 5 จ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จ านวน
ประชากรจริง 

การค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 

1 บ้านดอนเงิน 697 697X374/5,742 45 
2 บ้านดอนแก้ว 570 570X374/5,742 37 
3 บ้านดอนไชยป่าแขม 609 609X374/5,742 40 
4 บ้านหล่าย 557 557X374/5,742 36 
5 บ้านต้นฝาง 310 310X374/5,742 20 
6 บ้านหลวง 313 313X374/5,742 20 
7 บ้านฝายแก้ว 257 257X374/5,742 16 
8 บ้านป่าแพะ 273 273X374/5,742 17 
9 บ้านแม่ทาย 521 521X374/5,742 34 

10 บ้านหนองขวาง 274 274X374/5,742 17 
11 บ้านหล่ายใหม่ 240 240X374/5,742 15 
12 บ้านดอนทอง 362 362X374/5,742 23 
13 บ้านดอนเจริญ 382 382X374/5,742 24 
14 บ้านดอนไชยป่าแขม 377 377X374/5,742 24 

 รวม 5,742  374 
(ข้อมูลจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.อบต.และนายก.อบต เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2564) 

  และท าการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) ตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่ 

4. การรวบรวมข้อมูล 

  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 374 คน 
2. เก็บแบบสอบถามจากผู้ถูกสอบถามคืนมา แบบสมบูรณ์ จ านวน 374 ชุด คิดเป็น 100 % 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลออย ทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารธรรมาภิบาล 
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6. เกณฑ์การแปรผล 
การแปรผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออย โดยใช้

สูตรหาค่าอันตรภาคชั้นในการค านวณ ดังนี้ 
สูตร อันตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด = 10 - 1 
     จ านวนช่วงชั้น        5 
   = 1.80 
 
จากผลที่ได้ ค่าอันตรภาคชั้น เท่ากับ 1.80 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ

ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออย ตามความเห็นของประชาชน เท่ากับ 1.80 
และก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย     ระดับความเห็นของประชาชน 
1.00 – 2.80  หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 
2.81 – 4.60  หมายถึง   พอใจมาก 
4.61 – 6.40  หมายถึง   พอใจปานกลาง 
6.41 – 8.20  หมายถึง   พอใจน้อย 
8.21 – 10.00  หมายถึง   พอใจน้อยที่สุด 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
1. ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส านัก กองงานต่างๆ บุคคลที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงาน

สอดคล้องกัน ด าเนินการไปได้ตามระเบียบ แบบแผนและเป็นระบบเกิดการพัฒนาแบบองค์รวม   
2. ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จทั้งในส่วนที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้ 
  3. ท าให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายแห่งรัฐ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในการพัฒนา 
  4. ท าให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น ได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์เกิดความ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 

5. เป็นการช่วยให้เกิดการควบคุมการรักษามาตรฐานในการพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
  6. ท าให้โครงการ กิจกรรม สามารถด าเนินการบรรลุผลส าเร็จได้ตามความต้องการของ
ประชาชน   

7. ท าให้สามารถก าหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่าง
กระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และปรับปรุง แก้ไขได้ภายหลังการสิ้นสุดโครงการ 
  8.ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาทันที เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  9. สามารถช่วยให้การด าเนินงานตามแผนได้อย่างราบรื่น ทั้งยังสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหา
อุปสรรคอย่างได้ผล หรือปรับแผนให้เหมาะสมมากข้ึน 
  10. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมอย่างชัดเจน อะไรประสบ
ผลส าเร็จแล้วสิ่งใดยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อะไรจะต้องด าเนินการต่อ อะไรจะต้องยุติหรืออะไรอันจะต้อง
พัฒนาระยะยาว เป็นต้น ซึ่งจะน าไปสู่การเก็บข้อมูลเพื่อน าไปตัดสินหรือพิจารณาต่อไป 
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งด้าน   
                             การตลาดอย่างมีคุณภาพ 

          2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
         3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 
         4) พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร  

1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทั่วถึง  

         ครอบคลุม 
      2) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการทางสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน 

         3) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         4) พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ของชุมชน 
         5) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

        6) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขและการเฝ้าระวัง 
          ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ 

7) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและ    
              ท้องถิ่น 

8) ส่งเสริม สนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
          ท้องถิ่นและวันส าคัญต่างๆ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา : 1) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       2) ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
       3) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้านมลภาวะ 

1.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา : 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       2) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       3) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย 
       4) พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก 
                              ธรรมาภิบาล 

       2) ส่งเสริมและสนับสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
       3) สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ     

                      เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน 

ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมนิผล 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“เมืองออยเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรก้าวหน้าและปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยและเป็นตลาดซื้อขายผลผลิต 

 2. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
3. มีคุณภาพชีวิตมั่นคงเป็นสังคมภูมิปัญญาและการศึกษาตลอดชีวิต 

 4. มีระบบสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีระบบสุขภาพท่ีดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
5. มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่าง

ต่อเนื่อง 
 6. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย 
 7. เป็นองค์กรที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
           1. ประชาชนในเขต อบต.มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   2. ในเขต อบต.มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4. ประชาชนในเขต  อบต. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   
   5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   6. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   7. ชุมชนในเขต อบต.ร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8. การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
  9. การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐ 
ค่าเป้าหมาย 

1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  2. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

      5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าใช้เก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3. ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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6. ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน  โดยการอนุรักษ์
สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 11. ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

12. พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  สร้าง
จิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

แผนงาน 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3. แผนงานการศึกษา 
 4. แผนงานสาธารณสุข 
 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6. แผนงานเคหะและชุมชน  

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
10. แผนงานการเกษตร 
11. แผนงานการพาณิชย์ 
12. แผนงานงบกลาง 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   
ประจ าปีบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร ์ แนว

ทางการ
พัฒนา 

 

โครงการตามแผนพัฒนา บรรจุในข้อบัญญัต ิ ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

เพื่อพัฒนา
ด้านระบบ
เศรษฐกิจ 

 
2,516 

 
6,312,517,600.00 

  

 
15 

 
1,556,000.00 

 
8 

 
1,060,680.82 

2. การพัฒนา
ด้านสงัคม
การศึกษา  
การสาธารณ 
สุข ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 

เพื่อพัฒนา
ด้านสงัคม 
การศึกษา 
การ
สาธารณสุข 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
399 

 
77,444,950.00 

 
41 

 
22,430,680.00 

 
27 

 
19,719,310.90 

3. การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อการ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
56 

 
7,390,000.00 

 
1 

 
42,000.00 

 
1 

 
42,000.00 

4. การพัฒนา
ด้านรักษา 
ความมั่นคง 
และความสงบ
เรียบร้อย 

เพื่อรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ
เรียบร้อย 

 
43 

 
4,516,000.00 

 
15 

 
268,900.00 

 
4 

 
159,871.00 

5. การพัฒนา
ด้านการ 
บริหารจัดการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เพื่อส่งเสริม
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรร-
มาภิบาล 

 
48 

 
6,303,000.00 

 
33 

 
1,394,600.00 

 
30 

 
3,281,058.25 

 
รวม 

 

 
3,063 

 
6,408,183,550.00 

 
105 

 
25,692,180.00 

 
70 

 
24,262,920.97 

 
 



                                             รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า 13 
       
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 

1. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

93 125,720,000 2,415 3,603,833,600 2,514 6,315,827,600 
 
2,514 

 
6,375,577,600 

 
2,516 

 
6,312,517,600 

2. การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

99 21,905,100 355 55,242,850 397 63,931,557 399 74,744,950 

 
 
 

399 

 
 
 

77,444,950 

3. การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 870,000 47 6,790,000 56 7,390,000 56 7,390,000 

 
 
 

56 
 
 

 

7,390,000 

 

4. การพัฒนา
ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

10 1,050,000 39 4,391,000 43 4,516,000 43 4,516,000 

 
 

43 

 
 

4,516,000 

5. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

24 738,000 44 5,778,000 44 5,778,000 48 6,303,000 

 
 

48 

 
 

6,303,000 

รวม 236 150,075,100 2,900 3,675,727,450 3,054 6,404,908,550 3,062 6,468,051,550 3,063 6,408,183,550 

 
สรุป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

ปี 2561 มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 236 โครงการ งบประมาณ 150,075,100 บาท  
    ปี 2562 มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 2,900 โครงการ งบประมาณ 3,676,035,450 บาท 

ปี 2563 มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 3,054 โครงการ งบประมาณ 6,405,358,550 บาท 
ปี 2564 มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 3,062 โครงการ งบประมาณ 6,468,531,550 บาท 
ปี 2565 มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 3,063 โครงการ งบประมาณ 6,408,183,550 บาท 
รวมทัง้ห้าปี มีโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 12,315 โครงการ งบประมาณ 23,108,392,200 บาท 
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ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
 

แบบก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   องค์การบริหารส่วนต าบลออย  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.1    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท า 
        ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
2.1    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
2.10  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง : แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประเมินปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  องค์การบริหารส่วนต าบลออย  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
2.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ ประจ าปี

งบประมาณ 
2564 

จ านวน
โครงการที ่

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่โอนไปรายการ

อื่นที่มีความ
จ าเป็น 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ า 

นวน 
ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อยละ 
จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     

8 
 

11.42 
 

2 
 

100 
 

- 
 

- 
 

5 
 

15.38 
 

2,561 
 

82.14 
 

2. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การ
สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

27 38.57 - - 3 100 14 42.42 399 13.02 

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 
 

1.42 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

65 
 

1.82 
 
 

4. การพัฒนาด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 
     
 

4 
 
 

5.71 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

11 
 
 

33.33 
 
 

43 
 
 

1.40 
 
 

5. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
     
 

30 
 
 

42.85 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

3 
 
 

9.09 
 
 

48 
 
 

1.56 
 
 

รวม 70 100 2 100 3 100 33 100 3,063 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 64) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 15.00 14.28 1,556,000.00 6.05 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

41.00 39.04 22,430,680.00 87.31 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.00 0.95 42,000.00 0.16 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 15.00 14.28 268,900.00 1.05 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 33.00 31.42 1,394,600.00 5.43 

รวม 105.00 100.00 25,692,180.00 100.00 

 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได้            
(70 โครงการ) 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อย
ละของ

ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  3,062 6,408,183,550.00 
 

2.28 3.42 3.42 

2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 105 25,692,180.00 
 

3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 105 25,692,180.00 
 

4 สามารถด าเนินการได ้ 70 24,262,920.97 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 
(กันเงิน) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลออย  

/  - - 389,400.00 389,400.00 

2. โครงการก่อสร้างสนาม
วอลเลย์บอล หมู่ที่ 2 ต าบลออย 
องค์การบริหารส่วนต าบลออย 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

/  - - 495,000.00 495,000.00 

3. โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 

 - - / 499,000.00 0.00 

4. โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยา
เสพติด บ้านหลวง หมู่ที่ 6 

- - / 499,000.00 0.00 

รวม 1,882,400 884,400 
หมายเหตุ  :  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

2. บุคลากรขาดประสบการณ์ ขาดความเข้าใจในการด าเนินงานในด้านที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านไฟฟ้า เป็นต้น ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่นประชาชนไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและขาดประสบการณ์เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบล
จะด าเนินการ 

4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้เกิดการด าเนินการบางโครงการ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 

5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างานขององค์กร ท าให้การ
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
  6. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
  7. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

8. ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2563 - 2564 เกิดโรคระบาด โควิด – 19 จึงไม่สามารถด าเนินการ
โครงการที่มีผู้เข้าอบรมจ านวนมากได้ 

9. บุคลากรและผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในการด าเนินโครงการพระราชด าริที่เบิกจ่ายจาก
งบประมาณสาธารณสุขมูลฐาน ท าให้มีการส่งใช้เงินยืมล่าช้า 

10. บุคลากรกองช่างมีจ านวนไม่เพียงพอในการประมาณราคาก่อสร้าง ท าให้เกิดความล่าช้าและ
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนเงิน 
หมู่ที่ 1 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

2 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนเจริญ
หมู่ที่ 13 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

3 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนไชย
ป่าแขม หมู่ที่ 3 

100,000.00 0.00 โอนลด 
(100,000) 

4 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแพะ 
หมู่ที่ 8 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านหล่ายใหม่
หมู่ที่ 11 

100,000.00 0.00 โอนลด 
(100,000) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านแม่ทาย หมู่ที่ 9 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง
ป่าสุสาน บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 10 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าป่า
สุสาน บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 7 

100,000.00 100,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปาภูเขาประจ า
หมู่บ้าน 

100,000.00 0.00 กันเงิน 
(100,000) 

10 โครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ า บ้านดอนไชยป่า
แขม หมู่ 3 

0.00 0.00 โอนเพิ่ม,โอนลด 
(40,400) 

11 โครงการก่อสร้างฝาเหล็กปิดรางระบายน้ า คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ 3 

0.00 40,400.00 โอนเพ่ิม 
(100,000) 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.00 100,000.00 กันเงิน 
(100,000) 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบมีฝาปิด บ้านหลวง หมู่ที่ 6 

100,000.00 0.00 โอนลด 
(100,000) 

14 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ดอนไชยป่าแขม หมู่ที่ 14 

100,000.00 0.00 โอนลด 
(100,000) 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนทอง หมู่ที่ 12  128,000.00 128,000.00 ตาม
ข้อบัญญัติ 

16 โครงการเสริมไหล่ทางถนนพ้ืนที่ต าบลออย เชื่อม
ต าบลนาปรังและต าบลงิม อ.ปง จ.พะเยา 

0.00 391,000.00 กันเงิน 
(391,000) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ(ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค. 63 – ก.ย.64) 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 

0.00 168,000.00 โอนเพิ่ม 
(171,949) 

18 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนแก้ว 
หมู่ที่ 2 

128,000.00 128,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหล่าย หมู่ 4 100,000.00 99,708.62 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

20 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 0.00 51,500.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(51,500) 

21 โครงการก่อสร้างบ่อเกรอะประจ าหมู่บ้าน 0.00 471,900.00 โอนเพิ่ม 
(471,900) 

22 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 0.00 127,800.00 โอนเพิ่ม 
(127,800) 

23 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 0.00 95,433.00 โอนเพิ่ม 
(95,433) 

24 ค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ไดมาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

100,000.00 104,972.20 โอนเพิ่ม 
(8,000) 

รวม 1,556,000.00 2,378,913.82  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย (ต.ค.
62 – ก.ย.63) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตย 15,000.00 0.00 โอนลด 
(15,000) 

2 โครงการค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000.00 0.00 โอนลด 
(30,000) 

3 โครงการจ้างเหมานักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน  

30,000.00 12,750.00 โอนเพ่ิม 
(17,250) 

4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 28,000.00 17,293.00 โอนลด 
(10,707) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย (ต.ค.
62 – ก.ย.63) 

5 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000.00 15,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

6 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

20,000.00 12,027.00 โอนลด 
(7,560) 

7 โครงการค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน 300,000.00 180,000.00 โอนลด
(91,653) 

กันเงิน 
(21,000) 

8 โครงการอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

854,150.00 642,420.00 โอนลด 
(211,730) 

9 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,034,748.00 616,779.70 โอนลด 
(278,000) 

กันเงิน 
(137,156.40) 

10 โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ. จ านวน 6 โรงเรยีน 

1,680,000.00 1,508,760 โอนลด 
(171,240) 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่ทายโครงการการศึกษา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 

40,000.00 0.00 โอนลด 
(40,000) 

12 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
สภาเด็ก ฯลฯ 

15,000.00 0.00 โอนลด 
(15,000) 

14 โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 0.00 18,900.00 โอนเพ่ิม 
(18,900) 

16 ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส าหรับพ่นหมอก
ควัน 

20,000.00 10,400.00 โอนลด 
(9,600) 

17 ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000.00 152,680.00 โอนเพ่ิม 
(62,880) 

18 สนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ีต าบล
ออย ตามภารกิจถ่ายโอน จ านวน 14 
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท 

280,000.00 280,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลออย 50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ชุมชน 

50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

21 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัดและระดับชาติ 

20,000.00 0.00 โอนลด 
(20,000) 

22 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ปงจูเนียร์เกมส์ 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

23 โครงการแข่งขันกีฬาเมืองออยเกมส์ 120,000.00 0.00 โอนลด 
(120,000) 

24 โครงการจัดงานถวายเทียนพรรษา 12,000.00 8,740.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

25 โครงการรวมใจเพ่ือผู้สูงอายุ 30,000.00 0.00 โอนลด 
(30,000) 

26 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 70,000.00 0.00 โอนลด 
(70,000) 

27 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

45,000.00 12,000.00 โอนลด 
(33,000) 

28 โครงการปฏิบัติธรรมประจ าปี 40,000.00 0.00 โอนลด 
(39,000) 

29 โครงการส่งเสริมประเพณีหกเป็งพระธาตุกู่ก้ัง 12,000.00 0.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

30 โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าเมี่ยน 30,000.00 0.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

31 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0.00 5,900.00 โอนเพิ่ม 
(59,000) 

32 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 0.00 5,000.00 โอนเพิ่ม 
(5,000) 

33 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000.00 126,362.00 โอนลด 
(115,000) 

34 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 8,699.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

35 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,368,800.00 10,498,500.00 โอนลด 
(846,000)) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

36 เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,800,000.00 3,388,400.00 โอนลด 
(1,406,447.46) 

37 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 300,000.00 192,000.00 โอนลด 
(95,000) 

38 ส ารองจ่าย 192,982.00 1,520,500.20 โอนเพิ่ม 
(1,327,558) 

39 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 20,000.00 0.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

40 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลออย 

140,000.00 140,000.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

41 เงินสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

188,000.00 376,000.00 โอนเพิ่ม 
(188,000) 

42 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

43 โครงการจัดงานเทศกาลของดีต าบลออย 50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

รวม 22,327,980.00 19,869,110.90  
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 42,000.00 160,400.00 โอนเพิ่ม 
(121,100) 

รวม 42,000.00 160,400.00 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

 (ต.ค.62 – เม.ย.63) 

1 โครงการจ้างเหมาบริการเติมถังดับเพลิง ชนิดผง
เคมีแห้ง 

30,000.00 19,500.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

2 โครงการจ้างเหมาบริการเติมอ๊อกซิเจน 3,000.00 0.00 โอนลด 
(3,000) 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

50,000.00 0.00 โอนลด 
(50,000) 

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อปพร. ต าบล
ออย 

28,000.00 0.00 โอนลด 
(28,000) 

5 โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ 15,000.00 0.00 โอนลด 
(15,000) 

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 33,371.00 โอนเพ่ิม 
(5,000) 

7 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 59,500.00 โอนเพ่ิม 
(29,500) 

8 จัดซื้อวัสดุอื่น 20,000.00 47,500.00 โอนเพิ่ม 
(27,500)  

9 
 

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง 

0.00 280,000.00 โอนเพิ่ม 
(280,000) 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับติดตั้งระบบความปลอดภัย
กล้องวงจรปิดพร้อมระบบแจ้งเตือนและระบบ
อินเตอร์เน็ตในชุมชน 

0.00 490,000.00 โอนเพ่ิม 
(490,000) 

11 จัดซื้อไฟกระพริบเตือนโซล่าเซล พร้อมติดตั้ง 0.00 40,000 โอนเพ่ิม 
(40,000) 

12 จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย 8,400.00 0.00 โอนลด 
(8,400) 

13 จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 4,500.00 0.00 โอนลด 
(4,500) 

14 จัดซื้อกระจกโค้ง 0.00 48,000.00 โอนเพ่ิม 
(48,000) 

15 จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย 0.00 8,400.00 โอนเพ่ิม 
(8,400) 

16 จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 0.00 4,500.00 โอนเพ่ิม 
(4,500) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย 

(ต.ค.62 – เม.ย.63) 

17 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

18 โครงการป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า 10,000.00 0.00 โอนลด 
(8,330) 

19 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

20 โครงการเพื่อแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีและถวาย
พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

21 โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

22 จัดซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะจากธรรมชาติ 0.00 50,000.00 โอนเพ่ิม 
(50,000) 

รวม 268,900.00 1,080,77100  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย 
  (ต.ค.63 – เม.ย.64) 

 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและดอกไม้ ธูปเทียน 

10,000.00 2,000.00 โอนลด 
 (8,000) 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเลือกตั้ง  500,000.00 0.00 โอนลด 
(500,000) 

3 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลออย 

3,000.00 2,450.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

4 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออย โดย
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ฯลฯ 

10,000.00 0.00 โอนลด 
 (10,000) 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตของ อบต.ออย 

5,000.00 4,950.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย 

 (ต.ค.63 – ก.ย.64) 

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้น า
ท้องถิ่น 

5,000.00 3,050.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

8 โครงการส ารวจปรับปรุงข้อมูลภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างข้ันตอนการส ารวจภาคสนาม 

30,000.00 30,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

9 จัดซื้อเครื่องโทรสาร  0.00 18,000.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(18,000) 

10 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  0.00 139,200.00 โอนเพ่ิม 
(139,200) 

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง 0.00 25,300.00 โอนเพ่ิม 
(25,300) 

12 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  11,000.00 11,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

13 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 10,000.00 10,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

14 จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 11,000.00 11,000.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(10,000) 

15 จัดซื้อพัดลม  4,800.00 4,800.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

16 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 0.00 103,200.00 โอนเพิ่ม 
(109,400) 

17 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 0.00 12,000.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(12,000) 

18 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 0.00 28,000.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(28,000) 

19 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000.00 19,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

20 จัดซื้อชุดระบบกรอกน้ าประปา 0.00 120,000.00 โอนเพ่ิม 
(120,000) 

21 จัดซื้อตู้น้ าร้อน – น้ าเย็น 0.00 10,000.00 โอนเพ่ิม 
(10,000) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย (ต.ค.
62 – ก.ย.63) 

22 จัดซื้อเตียงเหล็ก 0.00 11,900.00 โอนเพ่ิม 
(11,9000) 

23 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18หน้า/
นาที) 

5,200.00 5,200.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

24 จัดซื้อกล่องอลูมิเนียมส าหรับเก็บอุปกรณ์ 0.00 26,000.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน  
(26,000) 

22 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

23 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 100,00000 99,350.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

24 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(กองคลัง) 

0.00 34,000.00 โอนเพิ่ม,โอนลด  
(34,000) 

25 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กอง
คลัง) 

0.00 15,000.00 โอนเพิ่ม,โอนลด  
(15,000) 

26 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) 27,500.00 57,000.00 โอนเพ่ิม  
(31,500) 

27 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง (กองคลัง) 5,000.00 5,000.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

28 จัดซื้อพัดลม (กองคลัง) 2,400.00 2,400.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

29 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ (กองคลัง) 44,800.00 43,000.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

30 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
(กองคลัง) 

0.00 51,000.00 โอนเพ่ิม 
(68,000) 

กันเงิน 
(17,000) 

31 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กอง
คลัง) 

7,500.00 22,500.00 โอนเพิ่ม 
(15,000) 

32 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (กองคลัง) 5,000.00 5,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

33 จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ (ศพด.) 8,000.00 8,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

34 จัดซื้อเครื่อง DLTV (ศพด.) 92,100.00 75,000.00 ตาม 
ข้อบัญญัติ 

35 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
(ศพด.) 

0.00 0.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน  
(15,000) 

36 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 50,000.00 1,433,699.00 โอนเพ่ิม 
(1,391,230) 

กันเงิน 
(3,280) 

37 จัดซื้อเต้นผ้าใบทรงโค้ง (กองช่าง) 0.00 0.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน  
 (30,000) 

38 จัดซื้อเต้นผ้าใบทรงปิรามิด (กองช่าง) 0.00 0.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(7,000)  

39 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (กองช่าง) 

0.00 0.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(30,000) 

40 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กอง
ช่าง) 

0.00 0.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(15,000) 

41 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Inkjet Printer) ส าหรบักระดาษขนาด A3 
(กองช่าง) 

6,300.00 6,300.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

42 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (กอง
ช่าง) 

0.00 2,600.00 โอนเพิ่ม,กันเงิน 
(2,600) 

43 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ (กองช่าง) 0.00 5,000.00 โอนเพิ่ม,กนัเงิน 
(5,000) 

44 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000.00 102,369.00 โอนเพิ่ม 
(8,000) 

45 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 100,000.00 1,297,715.25.00 โอนเพิ่ม 
(1,282,624) 

กันเงิน 
(79,822) 

46 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ 30,000.00 10,000.00 กันเงิน 
(30,000) 

47 จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 12,000.00 8,600.00 กันเงิน 
(12,000) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

(ต.ค.63 – ก.ย.64) 

48 จัดซื้อกล้องระดับ 22,000.00 12,000.00 กันเงิน 
(22,000) 

49 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00 โอนลด 
(10,000) 

50 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000.00 118,000.00 ตาม 
 ข้อบัญญัติ 

รวม 1,394,600.00 4,037,783.25  
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

รายรับท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  53,334,667.02  บาท แยกเป็น 

- ภาษปี้าย 53,468.00 บาท 
- ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31,249.97 บาท 
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,678.10 บาท 
- 
- 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 

0.00 
178,000.00 

บาท 
บาท 

- ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 580.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน  0.00 บาท 
- ค่าปรับผิดสัญญา 1,804.00 บาท 
- ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือ

มูลฝอย 
6,000.00 บาท 

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

3,100.00 บาท 

- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,726.50 บาท 
- ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 7,580.00 บาท 
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 52,938.02 บาท 
- 
- 

       - 

ดอกเบี้ยเงินลงทุน 
รายได้จากประปา 
รายได้จากการรับโอนทรัพย์สินระหว่าง
หน่วยงาน 

0.00 
48,302.00 

0.00 

บาท 
บาท 
บาท 

- รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  13,240.00 บาท 
- 
- 

ภาษีรถยนต์ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 

501,274.48 
10,134,694.81 

บาท 
บาท 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 2,837,798.28 บาท 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 63,410.90 บาท 
- ภาษีสรรพสามิต 5,562,246.78 บาท 
- ค่าภาคหลวงแร่ 50,214.86 บาท 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 2,483.00 บาท 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 30,701.03 บาท 
- 
 
- 
- 
- 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐก าหนดวัตถุประสงค์ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

701,660.00 
 

26,693,815.29 
81,984.00 

6,276,400.00 

บาท 
 
บาท 
บาท 
บาท 
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 รายจ่ายท้ังสิ้น  จ านวนเงิน  43,435,841.77  บาท แยกเป็น 

- งบกลาง 16,270,461.20 บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,681,230.58 บาท 
- เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,658,296.82 บาท 
- ค่าตอบแทน 1,249,888.00 บาท 
- ค่าใช้สอย 3,482,148.76 บาท 
- ค่าวัสดุ 3,098,670.85 บาท 
- 
- 

ค่าสาธารณูปโภค 
รายจ่ายอื่น 

484,456.94 
0.00 

บาท 
บาท 

- เงินอุดหนุน 1,888,488.62 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์ 2,120,600.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,501,600.00 บาท 
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ส่วนที่ 4 
การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
 
สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  374 ชุด   

เพศ - ชาย จ านวน     195    ราย - หญิง จ านวน     179    ราย 
 

 อาย ุ - ต่ ากว่า   20  ปี จ านวน  5  ราย   - 20 – 30 ปี  จ านวน   103  ราย   - 31 – 40 ปี  จ านวน   94   ราย  
-  41 – 50 ปี    จ านวน  95 ราย   - 51 – 60 ปี  จ านวน   58  ราย   - มากกว่า  60  ปี  จ านวน  19 ราย 

 
 การศึกษา -  ประถมศึกษา        จ านวน   77    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน    153   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ านวน   58    ราย   - ปริญญาตร ี     จ านวน     73    ราย 
-  สูงกว่าปริญญาตร ี จ านวน   10    ราย   - อื่น ๆ                    จ านวน     3      ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ  จ านวน  20  ราย        - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน    35   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน  60  ราย  - รับจ้าง      จ านวน    96   ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา      จ านวน  25   ราย  - เกษตรกร     จ านวน    131 ราย     

- อืน่ ๆ    จ านวน  7  ราย 
ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 190 50.80 165 44.11 19 5.08 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 162 43.31 198 52.94 14 3.74 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

185 49.46 173 46.25 16 4.28 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อ
สาธารณะ 

183 48.83 171 45.72 20 5.35 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 185 49.47 164 43.85 25 6.68 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 189 50.53 153 40.90 32 8.56 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 178 47.59 166 44.39 30 8.65 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 198 52.94 159 42.51 17 4.55 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 202 54.01 160 42.78 12 3.21 

           
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   374    ราย    
  ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.ออย ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวน 
หัวข้อประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  54.01,   พอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  52.94     
และไม่พอใจ  อยู่ที่ร้อยละ  8.65 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวมคะแนนเฉลี่ย 8.69 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.78 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.23 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.69 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.54 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.82 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.12 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.97 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.89 

รวมคะแนนเฉลี่ย 8.62 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวมคะแนนเฉลี่ย 8.69 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.56 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.61 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.64 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.44 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.32 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.31 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.55 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.88 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.98 

รวมคะแนนเฉลี่ย 8.59 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารการธรรมาภิบาล 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.62 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.78 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.49 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.32 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.56 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.87 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.68 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.84 

รวมคะแนนเฉลี่ย 8.63 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลออยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลออยจึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในระบบ e-plan และได้น าข้อมูลในระบบ      
อีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มี        
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้ 
  1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนออยควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 
  2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ   ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   
  5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
8. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
6. โครงการพระราชด าเนินควรมีการประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
7. โรคระบาด โควิด – 19 ควรมีการประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจ การแนะน าการปฏิบัติตน

เกี่ยวกับโรคดังกล่าว 
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