
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป ีและรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) 



 
ก 

 
ค ำน ำ 

 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ 
คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ์สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 

 



ข 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น         1 – 3 
ส่วนที่      1 บทน า         4 – 11 
  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 
ส่วนที่      2 การติดตามและประเมินผล        12 – 21 
  1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
ส่วนที่      3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล         22 – 58 
  1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
  4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 

 ส่วนที่      4 สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ     59 – 60 
  1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

ภาคผนวก 
  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ      62 - 107 
           รูปภาพประกอบผลการด าเนินการโครงการพัฒนา     109 - 144 
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
           ค าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล     145 - 153 



4 
 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2562 (ฉบับปัจจุบัน) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น    
ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน  / สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการ และการท่องเที่ยว จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้            
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการด าเนินการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ
บ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ 
 1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
 3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
 5)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

 ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด า เนินงานที่
เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า 
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

 การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายใน
โครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่แล้วประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มปัญหาในการควบคุมคุณภาพของ
การด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว         
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จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการกลุ่มเป้าหมายการติดตาม
ดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดย
ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงด าเนินการติดตามโครงการตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่
อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานการติดตาม
ประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยเพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือ
จะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น                                 
เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินผลแผนงานจึง
เป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้น  ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผล  ยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว  
และที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึง
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผน ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุผล
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะเวลาในการติดตามเดือนตุลาคม 
2564 – กันยายน พ.ศ. 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) ขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

1. ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาว่าเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัด
ระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (Input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่า
ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญ
ที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
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2. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม       
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้
จ่ ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ ายงบประมาณว่าด า เนินการไปอย่างไรบ้ า ง                                               
บรรลุวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2561 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับและประมาณ
การรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง  ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2559    
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน และโครงการที่มี
ลักษณะเป็นการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ ห้ามมิให้อุดหนุนหน่วยงานอ่ืนในการจัดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ
ที่จะให้เงินอุดหนุน 
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเองและสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสมหรือเงินกู ้
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ท าให้
ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) 
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ของแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผน การพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่า
ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะ
ด าเนินการอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดความเสียหายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อมีโอกาสก็ใช้
พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการขยายโครงการงานต่างๆ พร้อมปรับปรุงและเร่งด าเนินการ     
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

3. วัตถุประสงค์กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 1. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ ์และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 5. เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะ ให้แก่ผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 
 6. เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการพัฒนา 

4. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีข้ันการตอนด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือตรวจสอบคณะกรรมการ ให้เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559      
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 3 คน 

 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนคัดเลือก    จ านวน 2 คน 
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวน 2 คน  
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 2 คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
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กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้ 
 ขั้นตอนที่  2 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง และวิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561    
ข้อ 29 (1) 
 ขั้นตอนที่  3 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2) 
 ขั้นตอนที่  4 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น                                                                 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่  5 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 
สิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม       
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 

5. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans)   
 5.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
  5.1.1 การติดตามและเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  5.1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  5.1.3 การวัดผลในเชิงประมาณ และคุณภาพ 
                  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ เชิงปริมาณ (Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)                                              
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เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) ผลกระทบ (Impact)  
 5.2 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1.1) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  1.2) ตัวแบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
  1.3) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Petformance Measurement System) 
  1.4) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  (Problem-
solving Method) 
  1.5) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  1.6) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  1.7) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 

6. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 6.1 ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 6.2 เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6.3 ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 
 6.4 ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไรเพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้ เหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
 6.5 ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระชับชัดเจนเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
 6.6 ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้วผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 6.7 ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการเพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 
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 6.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง          
และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง ให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น 
หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสีย
เพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป                                                   
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จก็ควรหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไข หรือยกเลิกการด าเนินโครงการต่อไป 
 

---------------------------- 
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ส่วนที่  2 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 
 

 1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -
2565) 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เป็นดังนี้ 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้

1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

20 19 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 13 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 60 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
 3.8 แผนงาน (5) 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 
 3.10 ผลผลิต / โครงการ (5) 5 

รวมคะแนน 100 92 
  
 

 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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1.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น       

(พ.ศ. 2561 – 2565)     
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เป็นดังนี้ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7.41 

3. 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 

 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
      งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 

 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 

 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 88.41 
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 1.3 ผลการติดตามการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดท าเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
2565) ต่อไปนี้  

 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับที ่1 - 5 ได้น าโครงการ
ตามแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 – 5 ดังนี้ 

  ตาราง  ตารางเปรียบเทียบระหว่าง โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนา  (พ.ศ.2561 - 
2565)  เฉพาะปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณตามแผนการด าเนินงานปี 2564           
และเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 1 - 5 ดังนี้ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

ประจ าปี
งบประมาณ 

2564 
 

โครงการ 
ตามแผนการ 
ด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 
เพ่ิมเติม/ 

เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 - 5 

ร้อยละ 
ของแผน 
 ท่ีน ามา 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

 2564 
 

งบประมาณ 
ตามแผน 

ด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี 1 - 5 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณที่
น ามาปฏิบัต ิ

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 108 43 39.81 286,845,040 154,307,000 53.79 

2 ด้านเศรษฐกิจ 14 4 28.57 18,050,000 2,300,000 12.74 

3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 41 35 85.37 43,851,000 30,557,600 69.69 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47 13 27.66 67,584,000 21,000,400 31.07 

5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 4 25.53 30,400,000 1,800,000 5.92 

6 ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 24 87 362.5 30,020,000 83,786,490 279.10 

รวมทั้งสิ้น 251 186 74.10 476,750,040 293,751,490 61.62 
 

ค าอธิบายตาราง 
 จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์      
จ านวน 251 โครงการ น ามาจัดท าแผนพัฒนาปี 2564 และเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง 1 - 5 จ านวน 186 
โครงการ      คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของโครงการทั้งหมด ด้านที่มีโครงการมากท่ีสุดตามล าดับได้ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง จ านวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
น ามาปฏิบัติ 362.5 
 ล าดับที่ 2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่น ามาปฏิบัติ 39.81 
 ล าดับที่ 3  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จ านวน  35  โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่น ามาปฏิบัติ 
85.37 
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 ล าดับที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
น ามาปฏิบัติ 27.66 
 ล าดับที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 4 โครงการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่น ามาปฏิบัติ 28.57 
  ล าดับที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการที่
น ามาปฏิบัติ 25.53 
 2) ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการพัฒนา 
ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 

2564 และเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 1 - 5 

ผลการด าเนินการ 

แล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 
(กันเงิน) 

ยกเลิก 
โครงการ 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 43 29 8 6 

2.ด้านเศรษฐกิจ 4 1 - 3 

3.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 35 24 - 11 

4.ด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 13 6 - 7 

5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 2 - 2 
6.ด้านการบริหารและการเมืองการ
ปกครอง 

87 71 8 8 

รวมทั้งสิ้น 186 133 16 37 
 

 
ค าอธิบายตาราง 

 จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด  186 โครงการ 

 - ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  133 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.51 

 - อยู่ระหว่างด าเนินการ     จ านวน  16   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.60   

 - ไม่ได้ด าเนินการ/ยกเลิก   จ านวน  37   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.89 
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวน 37 โครงการ ดังนี้ 

ที ่
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

1 การวางแผน/ปรับปรุง ผังเมืองรวม/ชุมชน ถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด   

100,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูป
อาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการแปรรูปอาหาร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์   

500,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
สตรีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษา ดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น
เพื่อการบริหารจัดการ  

500,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

4 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมเฝ้า
ระวังคัดกรองและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

5 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนากลุ่ม  อปพร.ในด้าน
ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนา
กลุ่ม อปพร. ในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมของกลุ่มใน
พื้นที่ต่างๆ การฝึกทบทวนความพร้อมและความเข้มแข็ง 
การพัฒนาองค์ความรู้ต่าง  ๆ และการเผยแพร่ความรู้
ประชาธิปไตย เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่ต่างๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้การรณรงค์ป้องกัน 
เป็นต้น     

500,000 ส านักปลดั ติดสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด19 ไม่ทันต่อเวลาใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ 

6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจดัซื้อวัสดอุุปกรณ์และครภุณัฑ์ใน
การเฝา้ระวัง การป้องกันและควบคุมการแพร่และระงับการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นค่าจัดซื้อ 
จุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง 
จ านวน 10 ชุด 

433,350 ส านักปลดั เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
นายกฯ เป็นหมวดอุดหนุน 
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ที ่
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 
จ านวนสองชุด ชุดละ 650,000 บาท ตามโครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และครภุัณฑ์ในการเฝา้ระวัง การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 

1,3000,000 ส านักปลดั เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
นายกฯ เป็นหมวดอุดหนุน 

8 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดัหาครุภณัฑ์เครื่องเทอร์โมสแกนและชุดป้องกัน
อนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค 

900,000 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

9 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลตรอน อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

10 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลลับแล อ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

11 เงินอุดหนุน โรงพยาบาลทองแสนขัน อ าเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดติถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียม
ความพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคุมป้องกันการระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

12 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวดั
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

13 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด จังหวดั
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

14 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 
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ที ่
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

15 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลบ้านโคก อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความ
พร้อมเฝ้าระวังคัดกรองและควบคมุป้องกันการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

244,500 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

16 เงินอุดหนุนส านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดติถ์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังคัด
กรองและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

489,000 ส านักปลดั ยกเลิกเงินอุดหนุน อบจ.เป็นผู้
จัดซื้อเองและได้จดัซื้อเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว 

17 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่
สร้างสรรค์ โดยมคี่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ เช่น ค่าฝึกอบรม ค่า
ศึกษาดูงานและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อการบริหาร
จัดการ เป็นต้น 

100,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไ ม่ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ใ น
ปีงบประมาณ 2564 

18 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สดุ ที่ มท 
0808.2/ว 1234 ลงวันท่ี 7 มีนาคม  2560        

200,000 ส านักปลดั ไม่มีหน่วยงานหรือประชาชน
ร้องขอความช่วยเหลือแต่
อย่างใด 

19 เงินช่วยเหลือประชาชนตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ หน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  

 

200,000 ส านักปลดั ไม่มีหน่วยงานหรือประชาชน
ร้องขอความช่วยเหลือแต่
อย่างใด 

20 เงินอุดหนุนมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักตามโครงการอนุรักษ์
อนุสรณส์ถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักเพื่ออุดหนุนให้กับ
มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อเปน็แหล่งท่องเที่ยวหรือเป็น
แหล่งศึกษาทางประวัตศิาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
สนใจมาเที่ยวศึกษาประวตัิศาสตร ์

 

350,000 ส านักปลดั เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ
4(2) 

21 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนพฒันาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดติถ ์เป็นต้น   

1,500,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไม่มีการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 

22 โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 (ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)     l
จะเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่น  

450,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไม่มีการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 
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ที ่
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 
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รับผิดชอบ

หลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

23 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
สิ่งประดิษฐ์ และจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทาง
วิชาการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  

 

100,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไม่มีการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 

24 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหรือค่าใช้จ่าย 
ในการติดตามนิเทศงานการศึกษา โครงการของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อาทิ งานประเมิน
คุณภาพการศึกษา ,โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,
โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ 
เป็นต้น และหรือโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รับนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานเพื่อก ากับควบคุมการบริหารงานจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและนโยบายของ
ภาครัฐก าหนด  

200,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ไม่มีการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564 

25 เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1,000,000 บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์            (e-
library) 

1,000,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยกเลิกเนื่องจากไม่มเีจ้าหน้าท่ี
จัดท าวัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง 

26 เงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ต าบลห้วยมุ่น 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1,000,000 บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องสมุด อิ เล็กทรอนิกส์          
(e-library)  

1,000,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยกเลิกเนื่องจากไม่มเีจ้าหน้าท่ี
จัดท าวัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง 

27 เ งินอุดหนุนให้กับโรงเรี ยนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร       
ต า บ ล ผ า เ ลื อด  อ า เ ภ อท่ า ป ล า  จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์             
จ านวน 906,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  

906,600 กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยกเลิกเนื่องจากไม่มเีจ้าหน้าท่ี
จัดท าวัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง 

28 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนัก ในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

500,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

29 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  

400,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

30 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  

100,000 กองแผนและ
งบประมาณ 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 
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รับผิดชอบ

หลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

31 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างส านึกความเปน็
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  เ ช่น การด าเนินโครงการ
กิจกรรมอบรมในลักษณะส่งเสริมความรู้พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย ตามอ านาจหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 
เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ              
ที่จ าเป็นเพื่อการบริหารจัดการ เป็นต้น   

20,000 กองกิจการ
สภา 

เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด19 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1) โครงการบางส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด - 19 จึงท าให้
ด าเนินการไม่ทันต่อเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 2) โครงการที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุน ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องระหว่างหน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุน กับหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน 
 3) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด – 19 ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในช่องปี 2565                                         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับด าเนินการตามโครงการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ก าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น  
 2.1 การติดตามและเมินผลยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
  3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 
   3.4) วิสัยทัศน์ 
   3.5) กลยุทธ์ 
   3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
   3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
   3.8) แผนงาน 
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   3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  2) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  3) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  5) โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 
   5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
   5.2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
   5.3) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
   5.4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   5.5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
   5.6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
   5.7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
   5.8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่ นคง   
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
   5.9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
   5.10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
   5.11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า     
จะได้รับ 
   5.12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2.3 การวัดผลในเชิงปริมาณ(Quantity) และ เชิงคุณภาพ (Quality)    
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้
ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่ างไร วัดผลนั้นได้จริ งหรือไม่  หรือวัดได้ เท่าไหร่                                                          
(Key Performance Indicators : KPIs) และ ผลกระทบ (Impact)  

 
--------------------------- 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2562 
  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนทีได ้
1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
20 19 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 55 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 5 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 4 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4 
 3.8 แผนงาน (5) 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 
    

รวมคะแนน 100 92 
  
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 รายละเอียดการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19 
3 

 
หน้า 2-5 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

2 หน้า 6-8 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2 หน้า  
8 -10 

 (4 )  ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบการบริการ พ้ืนฐาน                
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 2 หน้า  
12-14 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) 

(2) 2 หน้า 
15-22 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2) 2 หน้า 
23-27 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า

ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 2 หน้า  

31-32 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1 หน้า 

2-32 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 3 ปฏิบัติตาม 
หนังสือ 

ด่วนที่สุด 
มท 

0810.3/ ว
2931 ลว.
15 พ.ค.62 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(2) 

18 

1 

หน้า 
34-56 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง

เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 หน้า 
50-85 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 2 หน้า 
50-85 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) 2 หน้า 
50-85 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 2 หน้า 
50-85 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-
Strength    (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน) O-
Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1 หน้า 
50-85 

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 2 หน้า 
70-85 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ 
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 -2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การ
ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) 1 หน้า 
70-85 

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 

(1) 1 หน้า 
70-85 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4. 

60 
(10) 

55 
9 

 
หน้า 

57-64 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

(10) 9 หน้า 
65-68 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ  Thailand 4.0 

(10) 10 หน้า  
51-56 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพนัธ์กับโครงการพฒันาท้องถิ่น 

(5) 5 หน้า 
58-320 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิง่ที่จะด าเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(5) 4 หน้า 
58-320 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเดน็กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยทุธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดัเจน 

(5) 4 หน้า 
58-320 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จรงิ ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

(5) 4 หน้า 
58-320 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชดัเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสีป้ี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 หน้า 
58-320 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 5 หน้า 
58-320 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใน เขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รวมคะแนน 100 92  
 

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถาม ฯ        
ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด 
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้    
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประกาศใช้เมื่อ 14 มิถุนายน 2562  
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9 

2. 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน               
เชิงปริมาณ 

10 7.25 

3. 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน              
เชิงคุณภาพ 

10 8 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 

 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) 4 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 5 

 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(5) 5 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 

 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 5 

 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(5) 4 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 

 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 5 
รวมคะแนน 100 88.25 

 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 รายละเอียดการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Deman (Demand Analysis) 
/Global Demand และ  Trend ปั จ จั ย แล ะ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่ างน้อยต้องประกอบด้ วยการวิ เคราะห์
ก า ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ,  ด้ า น สั ง ค ม  ,               
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)  

10 9 หน้า 
2-85 

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติใน                  
เชิงปริมาณ  

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้
วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การจัดจ านวน โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้ ง เป้ าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน ที่
ด าเนินการจริงตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่
ไม่สามารถด า เนินการได้มีจ านวนเท่า ไหร่   
สามารถอธิบายได้ ตามหลั กประสิ ทธิ ภาพ  
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact)  
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  
(Quantitative)  

10 7.25 คก.ตามแผน 
386 คก. 

ด าเนินการ 
จริง 280   

คก.= 
280*10/ 

386 = 7.25 

  3. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน 
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาใน 
เชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือ
วัดภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่  
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้ได้ตาม
วั ตถุ ป ระส งค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เ ป็ น ไปตามห ลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

10 8 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

ของ
โครงการ 



30 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โ ค ร ง ก า ร ที่ ด า เ นิ น ก า ร ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative)  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ ( Integration)  กับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 9 หน้า  
70-87 

 5.โครงการพัฒนา 
 5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ          แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

55 
4 

 
ตามแบบ  

ผ 02 
หน้า 91-

320 

 5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ 
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็น
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5 ตามแบบ  
ผ 02 

หน้า 91-320 
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 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
 ของโครงการ) มีความ 
 ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง 
 งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

 สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้อง          
ไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ านวน 
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร 

 กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด้าน 
 เนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะท าท่ีไหน      
 เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ   
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี       
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร คือกลุ่มเป้าหมาย 
 หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 4 ตามแบบ  
ผ 02 

หน้า 91-320 

 5.4 โครงการมีความ 
 สอดคล้องกับแผน 
 ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหาร จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  5 ปฏิบัติตาม 
หนงัสือ ด่วน

ที่สุด มท 
0810.3/ ว

2931 ลว.15 
พ.ค.62 

 5.5 เป้าหมาย 
 (ผลผลิต ของโครงการ)  
 มีความสอดคล้องกับ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1)  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4)     ยึด
เป้าหมายอนาคต ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การ ปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 
ปีที่ต่อ ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย ระยะยาว  
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพ
การแข่งขันและ การหลุดพ้นกับดัก รายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนา ศักยภาพคนตาม ช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความ เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยง ภูมิภาคและความเป็น เมือง (5) การสร้าง
ความ  เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ประสิทธิภาพ 

(5) 5 ปฏิบัติตาม 
หนังสือ ด่วน 

ที่สุด มท 
0810.3/ ว

2931 ลว. 15 
พ.ค.62 
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5.6 โครงการมีความ  
สอดคล้องกับ   
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยน โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจาก การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่ 
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด  สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4 ปฏิบัติตาม 
หนังสือ ด่วน

ที่สุด มท 
0810.3/              

ว2931 ลว.15 
พ.ค.62 

 5.7 โครงการสอดคล้อง 
 กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใด  ส่วนหนึ่ งออกจากกันได้นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น  โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน  

 
(5) 

 
5 

ปฏิบัติตาม 
หนังสือ ด่วน

ที่สุด มท 
0810.3/              

ว2931 ลว.15 
พ.ค.62 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหา ความยากจน
หรือการ เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชน ด าเนินการ เองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว   
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 5 ปฏิบัติตาม 
หนังสือ ด่วน

ที่สุด มท 
0810.3/            

ว2931 ลว.15 
พ.ค.62 
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5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการ จัดท าโครงการได้แก่   
(1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี  
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ( Efficiency) (3) ค ว า ม มี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4 ตามแบบ  
ผ 02 

หน้า 91-320 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบ
ได้ ในเชิ งประจักษ์  มีความคลาดเคลื่ อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ          
เงินสะสม หรือรายจ่ ายพัฒนาที่ปรากฏใน 
รูปแบบอื่นๆ 

(5) 5 ตามแบบ  
ผ 02 

หน้า 91-320 

 5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

การก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4 ตามแบบ  
ผ 02 

หน้า 91-320 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ ได้ รั บ เป็นสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น ได้ จริ งจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้ อง เท่ ากั บวั ตถุประสงค์หรื อมากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์  ควร
ค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง 
ในการ ด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 รวมคะแนน 100 88.25  
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หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน  แบบสอบถาม  ฯ         
ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
 
  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

3.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  โดยมีจ านวนโครงการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ  
สัดส่วนร้อยละ 

โครงการ  
งบประมาณ 

สัดส่วนร้อยละ
งบประมาณ 

1. ด้านโครงการพื้นฐาน  152 39.38 414,830,000 58.90 
2. ด้านเศรษฐกิจ  19 4.92 22,050,000 3.13 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  89 23.06 99,065,300 14.06 
4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  81 20.98 96,274,000 13.67 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  19 4.92 31,200,000 4.43 
6. ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 26 6.74 40,920,000 5.81 

รวมทั้งสิ้น 386 100.00 704,339,300 100.00 
 

ค าอธิบายตาราง 

 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 รวม 6 ยุทธศาสตร์ จ านวน 386
โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของโครงการ ได้ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน  152  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 39.38 
 ล าดับที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  19    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.92 
 ล าดับที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต              จ านวน  89    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.06 
 ล าดับที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน  81   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.98 
 ล าดับที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  19   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.92 
  ล าดับที่ 6 ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง จ านวน  26   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.74 
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3.2 โครงการพัฒนาตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และเพ่ิมเติมฉบับ ที่ 1 – 7
จ านวน 280 โครงการ งบประมาณ 247,844,300 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2565 

โครงการ 
สัดส่วนร้อยละ

โครงการ 
งบประมาณ 

สัดส่วนร้อยละ
งบประมาณ 

1. ด้านโครงการพื้นฐาน 38 13.57 135,276,000 54.58 
2. ด้านเศรษฐกิจ 8 2.86 5,100,000 2.07 
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 50 17.86 41,317,000 16.67 
4. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 62 22.14 40,284,800 16.25 
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1.43 900,000 0.37 
6. ด้านการบรหิารและการเมืองการปกครอง 118 42.14 24,966,500 10.07 

รวมทั้งสิ้น 280 100.00 247,844,300 100.00 
 

ค าอธิบายตาราง 

 จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2565 รวม 6 ยุทธศาสตร์                  
จ านวน 280 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละของโครงการ ได้ดังนี้ 

 ล าดับที่ 1 ด้านโครงการพื้นฐาน จ านวน  38  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.57 
 ล าดับที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ จ านวน  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 ล าดับที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  จ านวน  50  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 17.86 
 ล าดับที่ 4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  62  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.14 
 ล าดับที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.43 
  ล าดับที่ 6 ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง จ านวน  118  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 42.14 
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 3.3 ตารางเปรียบเทียบระหว่าง โครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2565 กับ โครงการ/งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565
และเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 - 7 ดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 
อบจ.อต.  

ปี งป.2565 
 

โครงการ 
ตาม

แผนการ 
ด าเนินงาน 
ปีงป. 2565 

เพิ่มเตมิ 
ฉบับท่ี  
1 - 7 

ร้อยละ 
ของโครงการ 

 ที่น ามา 
ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

อบจ.อต.  
ปี งป. 2565 

 

งบประมาณ 
ตามแผน 

ด าเนินงาน 
ปี งป. 2565 

เพิ่มเตมิ 
ฉบับท่ี 1 - 7 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณที่
น ามาปฏิบตั ิ

1 ด้านโครงการพื้นฐาน 152 38 25 414,830,000 135,276,000 32.61 

2 ด้านเศรษฐกิจ 19 8 42.11 22,050,000 5,100,000 23.13 
3 ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 89 50 56.18 99,065,300 41,317,000 41.71 

4 
ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 81 62 76.54 96,274,000 40,284,800 41.84 

5 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 19 4 21.05 31,200,000 900,000 2.88 

6 
ด้านการบริหารและ
การเมืองการปกครอง 26 118 453.84 40,920,000 24,966,500 61.01 

รวมทั้งสิ้น 386 280 72.54 704,339,300 247,844,300 35.19 
 

ค าอธิบายตาราง 

 จ านวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 เปรียบเทียบกับโครงการและ
งบประมาณ ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 สรุปมีการน าโครงการและงบประมาณไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 

 - จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา จ านวน 386 โครงการ น าไปจัดท าโครงการพัฒนา จ านวน 280
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.54 

 - จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา จ านวน 704,339,300 บาท น าไปจัดท างบประมาณตามโครงการ
พัฒนา จ านวน 247,844,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.19 
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3.4 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 
2564 – กันยายน 2565  ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์  

โครงการพัฒนา 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2565 
และเพิ่มเติม 1 - 7 

ผลการด าเนินการ    

แล้วเสร็จ   
อยู่ระหว่าง   
ด าเนินการ   

ไม่ได้ 
ด าเนินการ/  

ยกเลิก  

1. ด้านโครงการพื้นฐาน 38 30 6 2 

2. ด้านเศรษฐกิจ  8 2 0 6 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  50 42 2 6 
4. ด้านการศึกษาศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

62 33 9 20 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

4 1 0 3 

6. ด้านการบริหารและการเมือง             
การปกครอง   

118 109 3 6 

รวมทั้งสิ้น  280 217 20 43 
 

จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด  280 โครงการ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  217  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.50 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  20   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 
- ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก จ านวน  43    โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.36 
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3.5 ผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ
โครงการพัฒนา 
ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ประจ าปี 2565 
และเพ่ิมเติม 1 -7 

ผลการบริหารงบประมาณ 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

 

ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

1. ด้านโครงการพื้นฐาน 135,276,000 98,473,000 35,768,000 1,035,000 

2. ด้านเศรษฐกิจ 5,100,000 2,100,000 0 3,000,000 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 41,317,000 26,838,000 12,709,000 1,770,000 
4. ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

40,284,800 22,170,000 13,604,300 4,510,500 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

900,000 300,000 0 600,000 

6. ด้านการบริหารและการเมือง            
การปกครอง 

24,966,500 14,151,500 5,518,000 5,297,000 

รวมทั้งสิ้น 247,844,300 164,032,500 67,599,300 16,212,500 
 

 

 ผลการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนา ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 247,844,300 บาท 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  164,032,500  บาท คิดเป็นร้อยละ 66.18 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  67,599,300  บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.28 
- ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก จ านวน  16,212,500   บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.54 
 

 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
 4.1 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่ โดยการตอบแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1) ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งของโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน  
และปรับปรุงซ่อมแซมถนน ส่วนใหญ่ที่ความพึงพอใจอย่างมากท่ีเส้นทางคมนาคมได้รับพัฒนาให้มีความสะดวก
ในการสัญจร การเดินทางเข้าพ้ืนที่เกษตรกรรม 
   2) ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ตั้งของโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมากที่เส้นทางคมนาคมได้รับพัฒนาให้มี
แสงสว่าง มีความสะดวกในการสัญจรในเวลากลางคืนเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันการเกิด
อาชญากรรม     
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  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดของกลุ่ม OTOP 
และจากติดตามประเมินผลพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการอยากให้มีการจัดโครงการต่อเนื่องในทุกปี  
 2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ 
กลุ่ม อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  และจาก
ติดตามประเมินผลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้จากโครงการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ทางการเกษตรได ้  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   1) โครงการให้ความรู้การรณรงค์ป้องกันเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 200 คน 
และจากติดตามประเมินผลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ อยากให้มีการด าเนินโครงการอย่างน้อย  ปีละ 1- 2 ครั้ง  
  2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 130 คน และจากติดตามประเมินผลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ความรู้เรื่อง
การพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจผู้สูงอายุในยุคโควิด – 19 และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  3) โครงการเงินอุดหนุนวัด การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ      
ได้ด าเนินการส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เรียบร้อย วัดน าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้อย่างประโยชน์
เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ , ก่อสร้างอาคารอ านวยการอเนกประสงค์            
และก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ซึ่งเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นท่ี ในเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนา 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   โครงการเงินอุดหนุนสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ได้ด าเนินการส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เรียบร้อย สถานศึกษาน าเงินอุดหนุนที่ได้รับไปใช้อย่าง
ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการจัดซื้อเครื่องดนตรีประกอบวงดุริยางค์ และสืบสานการตีกลองยาว  
เพ่ือสืบสานประเพณีไทย 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการได้แก่ โครงการจิตอาสาพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่ง
ความพอเพียง, โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ,โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, โครงการจิตอาสาพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ไม่ได้ด าเนินการ
แล้ว เนื่องจากได้โอน งบประมาณออกไปด าเนินโครงการอื่น 
   2) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการด าเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกป ี
 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
   ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีบางรายการอยู่ระหว่างด าเนินการและได้กันเงิน
กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ เนื่องจากไม่ได้ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด อยู่ระหว่างการก าหนดคุณลักษณะและราคากลาง 
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 4.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 20 โครงการ ดังนี้   

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ผลการด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตอง สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุม
สนามเปตองภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(เพิ่มเติมครั้งท่ี6) 
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

4,209,000 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง จ านวน 
16 รายการ  
รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด (เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด) 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 187 
 

8,500,000 กองการศึกษาฯ อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
ด้านพัสด ุ

3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท  (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)  

7,500 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณจัดซื้อไม่ทันตาม
ปีงบประมาณ  

4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,700บาท เป็นเงิน 11,400 
บาท ส าหรับใช้ในภารกิจของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)  

11,400 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณจัดซื้อไม่ทันตาม
ปีงบประมาณ 

5 เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว จ านวน 2 จอ จอๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 
6,400 บาท (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564)  

6,400 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณจัดซื้อไม่ทันตาม
ปีงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ผลการด าเนินการ 

6 โครงการสนามเปตองภายในโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

500,000 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

7 โครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมรั้วไม้สังเคราะห์
ภายในสนามกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

246,000 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

8 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคาขนาดไม่ต่ ากว่า 100 กิโลวัตต์ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) 
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

7,500,000 กองการศึกษาฯ กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

9 ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ์
จ านวน 6 รายการ รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
(เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด) ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 157  

499,000 กองการศึกษาฯ อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
ด้านพัสด ุ

10 ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีส าหรับวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 14 รายการ 
รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด (เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด) 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์
ปี 2565 หน้าท่ี 158 

334,000 กองการศึกษาฯ อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
ด้านพัสด ุ

11 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในกา รจั ด ซื้ อ ค รุ ภั ณฑ์ ต าม โ ค ร งก า ร
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
(เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบ
ได้ในท้องตลาด)ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 158 

4,500,000 กองการศึกษาฯ อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
ด้านพัสด ุ

12 ค่าปรับปรุ งบ้านพักครู  จ านวน 2 หลัง ในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) 

300,000 กองการศึกษาฯ อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
ตรวจรับและเบิกจ่าย 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ผลการด าเนินการ 

13 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องอัดอากาศติดตั้งเครนยกของ 
ยกได้ ไม่ต่ ากว่ า  3 ตัน แบบแปลนเครน 4 ท่อน                 
พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์ เ ป่ า ล้ า ง แ ล ะ พั ฒน า บ่ อ บ า ด า ล                         
เครื่องอัดอากาศ ขนาด 600 CFM จ านวน 1 คัน                                
ส าหรับใช้ในภารกิจการปฏิบัติงานราชการของกองช่าง 
รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด (เนื่องจากไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด) 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 206 

6,500,000 กองช่าง อยู่ในข้ันตอบการประกาศหาผู้
รับจ้าง 

14 ค่าก่อสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ าปาด หมู่ที่ 9 ต าบล
ฟากท่า อ าเภอฟากท่า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 46 
เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า กว้าง 3 เมตร ยาว60 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
อุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 208 

914,000 กองช่าง กันเงิน เนื่องจากการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบแปลน    

จึงท าให้มีการแก้ไข 
ด าเนินการไม่ทันตาม

ปีงบประมาณ 

15 ค่าจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) ชนิด 
10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล ส าหรับใช้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 1 คัน (เพิ่มเติมครั้งที่ 
6) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 2 ปี 2565 หน้าท่ี 7 รายการที่ 1 

7,000,000 กองช่าง อยู่ในข้ันตอบการประกาศหาผู้
รับจ้าง 

16 ค่าปรับปรุงสะพาน คสล.ถนน สาย อต.ถ.1 -030          
บ้านน้ าสิงห์ – บ้านน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ ขนาดกว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 24 เมตร 
(แบบไม่มีทางเท้า) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 

1,700,000 กองช่าง อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการ
หาผู้รับจ้าง 

17 ก่ อ ส ร้ า ง ถน น แอส ฟั ล ส์ ติ ก ค อนก รี ต  ส า ย ท า ง                        
อต.ถ.1-054 บ้านวังสัมโม- บ้านวังผักรุง  บ้านวังสัมโม 
ต าบลบ้านดารา -บ้านวังผักรุง ต าบลไร่อ้อย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร 
ห รื อ มี พื้ นที่ ไ ม่ น้ อ ย กว่ า  1 4 ,400  ต า ร า ง เ มต ร                    
(เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 
เ งินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565   

9,655,000 กองช่าง กันเงิน เนื่องจากผู้รับจ้างร้อง 
อุทธรณ์ผลการประมลู

โครงการท าให้ด าเนินการไม่
ทันตามปีงบประมาณ 

18 ก่ อส ร้ า ง ถนนแอสฟั ล ส์ ติ ก  คอนกรี ต  ส ายทา ง                       
อต.ถ.1-065 บ้านไร่  –  บ้านหนองเจริญ  บ้านไร่                        
ต าบลน้ าอ่าง  อ า เภอตรอน –  บ้ านหนองเจริญ )                  

9,999,000 กองช่าง กันเงิน เนื่องจากผู้รับจ้างร้อง 
อุทธรณ์ผลการประมลู
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ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
ผลการด าเนินการ 

ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 3,135 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,810 
ตารางเมตร  (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) 
เ งินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตามโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565   

โครงการท าให้ด าเนินการไม่
ทันตามปีงบประมาณ 

19 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ตามแบบแปลนและประมาณการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  (เพิ่มเติมครั้งท่ี6)  
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565)  

218,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ  

กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

20 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบควบคุม
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์
(เพิ่มเติมครั้งท่ี 6) 
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

5,000,000 กองสาธารณสุข กันเงิน เนื่องจากตั้งจ่าย
รายการใหม่ปลายปี

งบประมาณด าเนินการไม่ทัน
ตามปีงบประมาณ 

 

 4.3 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ / ยกเลิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจ านวน 43 โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

1 เงินอุดหนุนให้กับวัดต้นตาลบ้านม่วง ต าบลบ้านฝาย 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
ปรากฏในข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ์ 
ปี 2565 หน้าที่ 197 

500,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการแล้ว 
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องพื้นที่

ยังไม่พร้อมด าเนินการ     
จึงโอนงบประมาณไป
ด าเนินการโครงการอื่น 

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุขสู่
ชุมชน “Youth Power Camp”โดยมีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2 5 5 7 ,  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

20,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับ
ก าหนดจ านวนผูเ้ข้าร่วม
ประชุมตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคของ    

สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 180 บาท  (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

3 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ข อ ง ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม                       
จ านวน 1 รายการ โต๊ะ เก้าอี้ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)  
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 30 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2565) 

10,500 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากตั้ง
จ่ายรายการใหม่และ
ด าเนินการสืบหาราคา

ร้านค้าไม่ทันซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการไม่ทันภายใน

ปีงบประมาณ จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

4 ค่ า ใ ช้ จ่ ายตามโครงการฝึกอบรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่น    
พ.ศ.2557,ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏในข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ์ 
ปี 2565 หน้าท่ี 141 

200,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับ
ก าหนดจ านวนผูเ้ข้าร่วม
ประชุมตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคของ    

สาธารณสุข 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม
นิเทศงานการศึกษาโครงการของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที ่ท ้องถิ ่น    
พ.ศ .2557,ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์
ปี 2565 หน้าท่ี 142 

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับ
ก าหนดจ านวนผูเ้ข้าร่วม
ประชุมตามมาตรการ
ควบคุมป้องกันโรคของ    

สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือหนังสือสั่ งการที่ เกี่ยวข้องก าหนด  ปรากฏใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ปี 2565 หน้าท่ี 143 

450,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ด าเนินการหาผูร้ับจ้างไม่ทัน
และคาดว่าจะด าเนินการไม่
ทันภายในปีงบประมาณ   

จึงยกเลิกเพื่อด าเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป 

7 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และสิ่งประดิษฐ์และจัดนิทรรศการและการแสดงผลงาน
ทางวิชาการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 152  

200,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

8 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างเต็มความสามารถ 
สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ๆ และ
ส่งเสริมแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศั กยภาพของผู้ เรี ยน โดยถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2557, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 153 

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

9 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและ
สร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให ้ม ีค ว า ม พร ้อ ม                 
เน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการศึกษา ส่งเสร ิม     
การม ีส ่วนร ่วม ในการบร ิหารและจ ัดการศ ึกษา                                    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

500,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม เติม , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 154  

10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ฯลฯ       
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ .  2 5 5 7 , ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 159 

50,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 

เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

11 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของ
เยาวชน เพื่อกระตุ้นเผยแพร่ความรู้และขยายผลไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ ไขเพิ่มเติ ม, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่

50,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

เกี่ยวข้องก าหนดปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 160 

12 ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 
“เปิดฟ้าตามหาดาว” เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ 
และสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาให้มีความพร้อม 
ตลอดจนประสานสร้างองค์ความรู้  เน้นการพัฒนา
สมรรถนะด้านการศึกษา  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 160 

50,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

13 ค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้มีทักษะความรู้และความสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและเกิดการเรียนรู้บรรลุผลส าเร็จ
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย  โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 161 

500,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

14 ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย 3 ฝีพาย     
โดยจัดการแข่งขันกีฬาเรือพาย 3 ฝีพาย เพื่อเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเรือพาย โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ ารั บการฝึกอบรมของเจ้ าหน้ าที่            
พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่ มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  
ปี 2565 หน้าที่ 185 

120,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีงานของดี
ในท้องถิ่นแต่ละฤดูกาล รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรม
การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในพื้นที่
จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์  ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนดปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 189 

1,000,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

16 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอ าเภอท่าปลา เพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของ
อ าเภอท่าปลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้าง
รายได้ ให้กับกลุ่มอาชีพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเขา้
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 189 

250,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

17 เพื่อจ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีการจัดงานไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์
ธัญญาหารและสายน้ า  เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2557, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่ มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 190 

350,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

18 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีการจัดงานมะขามหวานและงานของ
ดีอ าเภอฟากท่า เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมรายได้ให้กับ
เกษตรกรที่ปลูกมะขามหวาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 191 

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

19 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและ
งานของดีอ าเภอพิชัย เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว       
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ ไขเพิ่ม เติม ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 191 

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

20 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ต าบลน้ าอ่าง เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์
ของอ าเภอตรอน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้ อ งถิ่ น  ส่ ง เ ส ริ ม งานหั ตถกรรมพื้ นบ้ าน               
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ ไขเพิ่ม เติม ,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 191  

180,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

21 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมประเพณีการจัดงานเทศกาลหอมกระเทียม
และงานของดีอ าเภอน้ าปาด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ ารับการฝึกอบรมของเจ้ าหน้าที่        

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
พ . ศ . 2 5 5 5  แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ,  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนดปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 192 

22 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน
วัฒนธรรมและงานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ 
โดยการจัดกิจกรรมการจัดงานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 193 

100,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน จึงยกเลิกเพื่อ
ด าเนินการในปีงบประมาณ

ถัดไป 

23 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง เครื่องยนต์ดีเซล     
4 สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า1,968 ซีซี 
จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ 
(นอก เหนื อบัญ ชีม าตรฐานครุ ภัณฑ์ ของส านั ก
งบประมาณจึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด)  
(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ครั้งที่  6 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2564)  
(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

4,300,000 กองการศึกษาฯ ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากตั้ง
ไว้เพื่อจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง 
ในการรับเสด็จทลูกระหม่อม

หญิงอุบลรตันราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี To Be 
Number One จังหวัด

อุตรดิตถ ์
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

24 ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อ านวยความ

ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามโครงการหน้า

โรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สาย อต.ถ.               

1 - 061 บ้านคอรุม - บ้านหัวบึง และสาย อต.ถ.              

1 - 049 บ้านหม้อ - บ้านโคน อ าเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ์ ตามประมาณการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 137 

1,000,000 กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ติดปัญหาการขออนุญาตใช้

พื้นที ่

25 ค่าจัดซื้อเครื่องขุดหลุมส าหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาด
กลาง จ านวน 1 คัน ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานการพัฒนา
พื้นที่ของกองช่าง รายละเอียดตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
(เนื่องจากไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์อง
ส านักงบประมาณ จึงจัดหาตามราคาที่สืบได้ในท้องตลาด) 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์   
ปี 2565 หน้าที่ 207 

35,000 กองช่าง ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ด าเนินการสืบหาราคา

ร้านค้าไม่ทันซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการไม่ทันภายใน

ปีงบประมาณ  

26 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2 5 5 7  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าท่ี 121 

447,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน และประกอบกับ
มีหนังสือยกเว้นการจัดท า

ประชาคม 

27 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2565 หน้าท่ี 121 

200,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน และประกอบกับ
มีหนังสือยกเว้นการจัดท า

ประชาคม 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

28 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดท ารายงาน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด    
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัดอุตรดติถ ์
ปี 2565 หน้าท่ี 121 

100,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

เนื่องจากไมไ่ด้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการ

เป็นค่าใช้จ่ายในการตดิตาม
และประเมินผลโครงการ

และไม่ได้มีการจัดกิจกรรม
ใด ๆ เช่น เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าที่พัก เป็นต้น 

29 ค่า ใ ช้จ่ ายตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล ระบบการเช่ือมโยงฐานข้อมูล การตั้ง
ศูนย์การให้บริการร่วมของหน่วยงานในองค์กร เป็นต้น  
ปรากฏในข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ์ 
ปี 2565 หน้าท่ี 122 

200,000 กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ด าเนินการหาผูร้ับจ้างไม่ทัน
และคาดว่าจะด าเนินการไม่
ทันภายในปีงบประมาณ   

จึงยกเลิกเพื่อด าเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป 

30 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีค่าใช้จ่าย 
เช่น การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น  ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม และตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการก าหนด 
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์
ปี 2565 หน้าท่ี 166 

50,000 กองสาธารณสุข ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับแต่
ละส่วนราชการได้มีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
จัดการรักษาความปลอดภยั
ตามมาตรการป้องกันโควิด

แล้ว 

31 ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

500,000 กองสาธารณสุข ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ ไขเพิ่ม เติม , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ ง 
หนังสือ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด  
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์
ปี 2565 หน้าท่ี 173 

32 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปร
รูปอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2 5 5 7 ,  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 179 

500,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับมี
การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม ตามมาตรการควบคมุ
ป้องกันโรคของสาธารณสุข 

33 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าท้องที่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เช่น ค่าฝึกอบรม       ค่า
ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อการบริหาร
จั ด ก า ร  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏใน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 
หน้าที่ 179 

500,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับมี
การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม ตามมาตรการควบคมุ
ป้องกันโรคของสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

34 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อมให้กับกลุ่ม
อาชีพและประชาชนท่ัวไปในพ้ืนที่ต าบลบ้านด่าน ต าบล
หาดง้ิว ต าบลถ้ าฉลอง และต าบลวังดิน อ าเภอเมือง   
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เช่น ค่าฝึกอบรม 
ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็น เพื่อการ
บริหารจัดการ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 181 

500,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       

โอไมครอน ประกอบกับมี
การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม ตามมาตรการควบคมุ
ป้องกันโรคของสาธารณสุข 

35 เงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง 

อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลด้านการเกษตร     

บ้านไร่ หมู่ 5 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน ปรากฏใน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัดอุตรดิ ตถ์              

ปี 2565 หน้าท่ี 215 

350,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ติดปัญหาการขออนุญาตใช้

พื้นที่ในการก่อสร้าง 

36 เงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ่าง 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลด้านการเกษตร       
วังกระเบื้อง หมู่ 1 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน  
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์          
ปี 2565 หน้าท่ี 215 

650,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ติดปัญหาการขออนุญาตใช้

พื้นที่ในการก่อสร้าง 

37 เงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหาดง้ิว 
อ า เภอเมือง จั งหวัดอุตรดิตถ์ เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการก่อสร้างลานตากผลิตผลด้านการเกษตร  
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดติถ ์          
ปี 2565 หน้าท่ี 215 

500,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
ติดปัญหาการขออนุญาตใช้

พื้นที่ในการก่อสร้าง 

38 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส คนพิการ   กลุ่มผู้ปกครองคน
พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในการจัดกิจกรรมและการอบรมศึกษาดูงาน 
โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย เช่น ค่าพิธี เปิด - ปิด ค่าอาหาร 
ค่ า เ ค รื่ อ งดื่ ม  ค่ า วั สดุ อุ ปก รณ์   ค่ า เ ช่ าสถ านที่  
ค่าตอบแทนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จ่าย

300,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด  
ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจั งหวัดอุตรดิตถ์             
ปี 2565 หน้าที่ 174 

39 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 175 

400,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

40 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน     
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า การสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการ
น้ าของจั งหวัดอุตรดิ ตถ์  ถื อปฏิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และ เข้ า รั บการฝึ กอบรมของ เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น          
พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ ไขเพิ่ม เติม,  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 
215 

200,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

41 ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ขอ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น  พ . ศ . 2 5 5 7 ,  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข

100,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

สาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินการ / 
ยกเลิก 

เพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 216 

42 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาล าน้ ากับชีวิตบน
วิถีแห่งความพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่จิตอาสาในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
การด าเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นเพื่อการบริหารจัดการ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์  ปี 2565 หน้าที่ 216 

300,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการจดักิจกรรม 
เนื่องจากติดสถานการณ์   
โควิด – 19 สายพันธ์       
โอไมครอน และไม่มี

หน่วยงานร้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

43 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมในการเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. การลงประชามติ เป็น
ต้น ถือปฏิบัติตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก าหนด ปรากฏในข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 หน้าที่ 
108  

50,000 ส านักปลดั ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก
เป็นการตั้งงบประมาณเผื่อ
กรณีมีการเลือกตั้งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุตรดิตถ ์

 

5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 1) โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการฝึกอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จึงท าให้ต้องด าเนินการตามมาตรการควบคุมพ้ืนที่                    
ที่ห้ามจัดกิจกรรม รวมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  
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 2) โครงการที่บางส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณออกไปด าเนินโครงการอ่ืน 
 3) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ครบทุก
พ้ืนที่ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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