
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

เรื่อง รายงานการจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 40 ก าหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมารให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ
จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณสิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวัน   นั้น  
  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  จึงจัดท าประกาศการรับจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564             
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) เพ่ือให้ประชาชนทราบ   
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2564       
 

                                   
         (  นางภัทราพร   ทัศคร) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 



ส่วนที่  1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
   1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
   2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
   3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด        มีปัญหา 
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตมแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ต าบล/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  

   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหา
และอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการ
ขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความ
ยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง 
 

 



-2- 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด า เนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
   3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
   6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในทีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย 
 (๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    
 (๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 (๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       

       (5)   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกก็ได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนด 

โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิน่เพื่อด าเนินการต่อไป 

2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ได้

ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลัก
อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPT) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่ง
การศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่ นไว้ดี และได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่

ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการ 

อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลักจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก 
กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือ
เสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประ เมินผล เช่น 
แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่
ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริง
ต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดกรอบและ

แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ภายในวันที่ 15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) 

ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล

ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมานที่ผ่านมา 

 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ 
ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือ
สิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอเมืองราชบุรี 
และจังหวัดราชบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

2. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้ 
 2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มี

องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  2) เครื่องมือ 
  3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
 2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการ
สังเกตและสามารถวัดได้ 

 



-6- 

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดู

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดใน
การทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะ
ใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะ
ใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัวในขั้นตอน 

  3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึก
การสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน 
(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ 
ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ  ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ 
ดังนี้ 

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 

และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา

ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา  
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจานี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 

  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบล 
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1วิสัยทัศน ์
 

มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ เพื่อเต่างอยน่าอยู่ 
 

    2.1.1 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึงและเท่าเทียมในสังคม 
2. จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวท้องถิ่น  
3. จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต, สุขภาพ,การศึกษา ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
5. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สกลนคร อ าเภอเต่างอย และแผนชุมชนต าบลเต่างอย 

       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 5 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มการเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและชุมชนได้รับสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ 
               ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
                    ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และ     
               ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
               เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

2.3 เป้าประสงค ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีสุขภาพท่ีดี มีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
5. แก้ไขและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
6. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและการบริหารจัดการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

2.4 ตัวชีว้ัด (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ) 
1. ประชาชนด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ประชาชนมีรายได้ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3. คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและการบริหารจัดการมีความเสมอภาค 

เท่าเทียมกัน 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1. เพศ   

ชาย    จ านวน 58 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.33 
หญิง    จ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.67 

  6.1.2 อายุ 
   อายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.17 

อายุ 20 – 30 ปี  จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.17 
อายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.83 
อายุ 41 – 50 ปี  จ านวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.83 
อายุ 51 – 60 ปี  จ านวน 20 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 
อายุ 60 ปีขึ้นไป   จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.33 

  6.1.3 ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า   จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
   ปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
อ่ืนๆ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.83 

  6.1.4 อาชีพหลัก 
   รับราชการ  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.84 
   รับจ้าง  จ านวน 28 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.33 
   นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.67 
   เกษตรกร  จ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.5 
   อ่ืนๆ  จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.83 
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1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

                                                   ประเด็น 
พอใจมาก 
(ร้อยละ) 

   พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 30.83 69.17 - 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 39.17 59.16 1.67 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 27.50 69.17 3.33 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 29.16 69.17 1.67 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 30.83 65.00 4.17 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.50 65.83 1.67 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 40.83 53.34 5.83 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 35.83 57.50 6.67 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             40.83 55.84 3.33 
                                                    ภาพรวม 34.16 62.69 3.15 

 
1. ความพึงพอใจผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์   

 

     ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.23 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.24 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.01 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.80 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.99 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.11 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.09 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             8.11 
                                                    ภาพรวม 8.08 
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     ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

 
 

ประเด็น 
  คะแนนความพึงพอใจ 
    ( เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.92 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.79 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.53 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.57 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.69 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.78 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.76 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             7.56 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.39 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.30 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.14 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.07 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.98 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.10 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.33 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.20 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             8.23 
                                                    ภาพรวม 8.19 
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      ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังานแบบบูรณาการอย่างสมดุล ยังยืน 

 
 

                                                             ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.34 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.25 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.06 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.08 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.13 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.20 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             8.26 
                                                    ภาพรวม 8.14 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

 
 

                                                             ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
( เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.01 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.80 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.79 
5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.76 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.71 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.89 
8) การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.86 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                             7.78 
                                                    ภาพรวม 7.83 

 
 



 

 
-14- 

 

      ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564 วันที่ 1 ตลุาคม 2563  -30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 64,000 - 336,000 1 400,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

17 13,631,615.60 10 1,526,379.40 27 15,157,995 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2 258,000 5 70,000 7 328,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 

11 1,013,110 7 409,290 18 1,422,400 

รวม 31 14,966,725.60 22 2,341,669.40 53 17,308,395 
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     การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564  วันที่  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1 64,000 - - 1 64,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

17 13,631,615.60 1 50,000 18 13,681,615.60 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
พลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2 258,000 - - 2 258,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่นคง 

11 1,013,110 27 3,082,077.37 38 4,095,187.37 

รวม 31 14,966,725.60 28 3,132,077.37 59 18,098,802.97 
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3.ผลการด าเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/เบิกจ่าย 
ตามหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ----ไม่ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ--- 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 400,000 64,000 ข้อบัญญัติ  
 รวม 400,000 64,000   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเผยแพร่ผลงานนักเรียน 10,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 50,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
95,200 94,350 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

16,800 16,800 ข้อบัญญัติ  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน) 

11,200 11,200 ข้อบัญญัติ  

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

11,200 11,200 ข้อบัญญัติ  

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

24,080 24,080 ข้อบัญญัติ  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

274,400 254,760 ข้อบัญญัติ  

9 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,326,015 1,122,557.60 ข้อบัญญัติ  
10 โครงการซ่อมแซมก าแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริ

ยพล หมู่ที่ 2 บ้านเต่างอยเหนือ ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร 

39,000 39,000 ข้อบัญญัติ  

11 โครงการเทลานคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาง
อย 

41,300 41,000 ข้อบัญญัติ  

12 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,544,000 2,629,180 ข้อบัญญัติ  
13 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 4,473,195 4,244,127.60   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน 5,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการจิตอาสา “พระราชทาน 904 วปร.” 10,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 5,000 - ข้อบัญญัติ  
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 58,000 - ข้อบัญญัติ  
5 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร 

30,000 29,975 ข้อบัญญัติ  

6 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเต่างอย 

40,000 - ข้อบัญญัติ  

7 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 20,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 168,000 29,975   

 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 50,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเต่างอย 50,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 100,000 -   

 
แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,288,800 6,876,500 ข้อบัญญัติ  
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,208,000 2,036,400 ข้อบัญญัติ  
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 72,000   
4 ส ารองจ่าย 400,000 308,613   
 รวม 10,016,800 9,293,513   
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
แผนงานสาธารณสุข 

5.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 50,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการบ าบัดผู้ติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 20,000 - ข้อบัญญัติ  
3 เครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 118,000 ข้อบัญญัติ  
4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 140,000 140,000 ข้อบัญญัติ  
 รวม 328,000 258,000   

 
แผนงานการเกษตร 

6.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปลูกจิตส านึกเด็กนักเรียน (หน่วยพิทักษ์ป่า) 30,000 - ข้อบัญญัติ  
2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 5,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 85,000 -   

 
 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 450,000 450,000 ข้อบัญญัติ  
2 ซัมเมอร์ส 1.5 HP 36,000 36,000 ข้อบัญญัติ  
3 ซัมเมอร์ส 2.0 HP 56,000 56,000   
4 ซัมเมอร์ส 3.0 HP 72,000 -   
 รวม 614,000 542,000   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
2.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 
หลักสูตรทบทวนตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลว.
13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

120,000 - ข้อบัญญัติ  

2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อสม. ผู้น าชุมชน กู้ชีพ กู้ภัย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ให้กับระชาชน นักเรียน 
ผู้น าชุมชน ในเขตต าบลเต่างอย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธรณภัย (อุทกภัย)ให้กับประชาชน นักเรียน 
ผู้น าชุมชน ในเขตต าบลเต่างอย 

50,000 50,000 ข้อบัญญัติ  

 รวม 270,000 150,000   
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จ 15,000 202,810 ข้อบัญญัติ  
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 350,000 - ข้อบัญญัติ  
3 โครงการพัฒนาผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่ 20,000 - ข้อบัญญัติ  
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเต่างอย 
10,000 - ข้อบัญญัติ  

5 วันท้องถิ่นไทย 5,000 - ข้อบัญญัติ  
 รวม 400,000 202,810   
 ครุภัณฑ์     
 เครื่องปรับอากาศ 28,600 21,000 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 18,000 16,400 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 9,600 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 3,900 3,500 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี 9,000 9,000 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว 3,100 2,200 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 22,000 19,200 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 4,100 ข้อบัญญัติ  
 เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก 7,000 6,000 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500 4,800 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 4,650 3,300 ข้อบัญญัติ  
 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 4,500 4,100 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 4,500 4,200 ข้อบัญญัติ  
 โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 7,800 7,000 ข้อบัญญัติ  
 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 1,550 1,100 ข้อบัญญัติ  
 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 2,800 ข้อบัญญัติ  
 รวม 138,400 118,300   
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สรุปรวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ 

4.  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมาย
เหตุ ตามข้อบัญญัติ เบิกจ่าย ที่มา 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - ข้อบัญญัติ  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

400,000 64,000 ข้อบัญญัติ  

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

14,757,995 13,567,615.6 ข้อบัญญัติ  

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

413,000 258,000 ข้อบัญญัติ  

5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง 

1,422,400 1,013,110 ข้อบัญญัติ  

 รวมทั้งสิ้น 16,993,395 14,902,725.6   
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โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 

 

1. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปา จ านวน 3 บ่อ จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  498,000 
บาท 

2. โครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อการเกษตรภายในต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  400,000 บาท 

3. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (เพ่ิมเติม) จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  110,400 บาท 

4. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านเต่างอยใต้ หมู่ที่ 7 จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย  166,000 บาท 

5. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านน้ าพุงสามัคคี หมู่ที่ 6 จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย  166,000 บาท 

6. โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านนางอย หมู่ที่ 4 จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย  166,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และทางระบายน้ า คันคูสระน้ าสาธารณะหมู่บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 จ านวน
เงินที่เบิกจ่าย  100,000 บาท 

8. โครงการขุดลอกไส้ไก่เพ่ือการเกษตรหนองกรม บ้านโพนลาโหล หมู่ที่ 5 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  22,000 บาท 
9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองไส้ไก่ คลองส่งน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านเต่างอยใต้ หมู่ที่ 7 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  

61,300 บาท 
10. โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอยบ้านผู้ช่วย บ้านเต่างอยใต้ หมู่ที่ 7 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  

63,300 บาท 
11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้สายจากประปาหมู่บ้านไปวัดป่าหนองบัว บ้านนางอย 

หมู่ที่ 4 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  800,000 บาท 
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายบ าเพ็ญ ตะมะโคตร หมู่ที่ 6 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  

199,000 บาท 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนางชะเวียน อนุแสน หมู่ที่ 2 ต าบลเต่างอย 

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  104,000 บาท 
14. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวนเงินที่เบิกจ่าย  148,007 บาท 
15. โครงการก่อสร้างระบบระปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกงอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวน

เงินทีก่่อหนี้ผูกพัน  400,000 บาท 
16. โครงการถนนดินเพ่ือการเกษตรสายทางหลังโรงเรียนนางอยโพนลาโหล หมู่ที ่ 4 บ้านนางอย ต าบลเต่างอย 

อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร จ านวนเงินทีก่่อหนี้ผูกพัน  100,000 บาท 
 

รวมโครงการจ่ายขาดเงนิสะสมทั้งสิ้น 16 โครงการ เบิกจ่าแล้ว 14 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน 2 โครงการ รวมเป็นเงินที่เบิกจา่ยแล้ว 
2,994,202.84 บาท  คงเหลือจ่ายเบิกจ่ายในปีถัดไป 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท 

 
 
 



-24- 
สรุปโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย มีการด าเนนิงานดังนี้ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการที่ด าเนนิการเบิกจ่าย 125 31,930,811.70 
2 โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม 16 3,494,202.84 
3 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย 179 41,520,400 

 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
ปัญหา 

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร  
๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  
๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถด าเนินการได้  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยทุธศาสตร์การพัฒนา  
 
อุปสรรค  

๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช ้เทคโนโลยีในการท างานมีไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างย่ิง  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน  
๓. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1.แต่งตั้งคณะกรรมการท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2564 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การด าเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดทีมปรึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าหน่วยงานด าเนินการพร้อมทั้งจัดท าแผนการติดตามหน่วย

ด าเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะทางแก้ไข 
3. จดัท าแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกบัหน่วยด าเนินการ 
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ าซ้อนในการจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานเสนอ

โครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ 
 
 



 


