
  

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนอกเมือง 

สมัยสามัญ   สมัยแรก   ครั้งที่  1/2564 
วันจันทร์ ที่  15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายเฉลียว   อดิวัฒนชัย ประธานสภา อบต.นอกเมือง เฉลียว  
2 สิบเอกเอนก   บุญชมกลิ่น รองประธานสภา อบต.นอกเมือง เอนก  
3 นายอนุชา   พิสมัย เลขานุการสภา อบต.นอกเมอืง อนุชา  
4 นายเสกสรรค์   จีนใจน้ำ สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสกสรรค์  
5 นายเสนอ    พระใหมง่าม สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสนอ  
6 นายซารี่  กลีบแก้ว สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 - -ลา- 
7 นายพันธกานต์    ก้อนทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 พันธกานต์  

8 นายบุญแรม    เสาสูง สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 บุญแรม  
9 นายประสิทธ์ิ    สกุลโสรจัจะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 ประสิทธ์ิ  

10 นายสมศรี   ไชยหาญ สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 สมศร ี  
11 นายไลย์   กงทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 ไลย ์  
12 นางลดารัตน์    ทองดา สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ลดารัตน์  
13 นายขวัญชัย    ศิริชู สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ขวัญชัย  
14 นางสุทิน   ขมสวัสดิ ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 สุทิน  
15 ร้อยตรีฉัตรพล   วงศ์เจียก สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 ฉัตรพล  
16 นายสุพล   ภาคะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.7 สุพล  
17 นางสาวธิดารัตน์    แจ่มจันทร ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 ธิดารัตน์  
18 นายสมภพ    สุนประโคน สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 สมภพ  
19 นายเริง   มีสิทธ์ิ สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 เริง  
20 นางสาวสายฝน    เชิดศรี สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 สายฝน  
21 นายเจรญิชัย     เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 - -ลา- 
22 นายสนอง    เจรญิสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 สนอง  
23 นางคูณ    อินทร์อิ่ม สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 คูณ  
24 นายจำนงค์    วิภาหัสน์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 จำนงค์  
25 นางสาวกนกวรรณ  ช้ินเพชร สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 กนกวรรณ  
26 นายอนุชิต   ปรากฏดี สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 อนุชิต  
27 จ่าสบิตรี ทวี    ไกยสวน สมาชิกสภา  อบต.    ม.13 ทวี  

28 นายโกวิท    สายเสนา สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 โกวิท  
29 นางสาวแก่นจันทร์    คิดรัมย์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 แก่นจันทร ์  
30 นายคมคาย     เข็มแข็ง สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 คมคาย  
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ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
31 นายดุสิต    ฤกษ์ใหญ่ สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 ดุสิต  
32 นายสันติ    สอนสืบ สมาชิกสภา  อบต.    ม.16 - -ลา- 
33 นายธีรสิทธ์ิ    แก้วขาว สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 ธีรสิทธ์ิ      
34 นายสามารถ    ประดับธรรม สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 สามารถ  
35 นายนิรันดร์    ผันผ่อน สมาชิกสภา  อบต.    ม.18 นิรันดร ์  
36 นายศักรินทร์    หงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 ศักรินทร ์  
37 นายสุธรรม    พุ่มพวง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 สุธรรม  
38 ร้อยตรปีระเทือง    กองทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ประเทือง  
39 นางลำพันธ์    พิมพ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ลำพันธ์  
40 นายสหสั    เพชรเก่า สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 สหสั  
41 นายศิริ    ชูเส้นผม สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 ศิริ  
42 นายธนาพล    ฉวีทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 ธนาพล  
43 นายอดิศักดิ์    ศรีพรหม สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 อดิศักดิ ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1 นายสุพจน์  ประเทืองเศรษฐ ์ นายก อบต. นอกเมือง สุพจน ์  
2 นางกุสมุา  วิริยะเขษม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กุสุมา  
3 นายภัทราวุธ  สุขประโคน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ภัทราวุธ  
4 จ.ส.อ. หญิง สจุินดา  ม่วงอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข สุจินดา  
5 จ.อ. ชัย  สายเมียศ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชัย  
6 นายอุดมศักดิ์  พันทะศร ี เลขานุการนายกฯ อุดมศักดิ ์  
7 นายไพบูลย์  ทองดา รองนายก อบต.นอกเมือง ไพบูลย ์  
8 นายสากล  หายโศรก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สากล  

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานสภาฯ   แจ้งกรณีสมาชิกขอลาการประชุม  ได้แก่   1.นายสันติ  สอนสืบ ส.อบต. ม.16   
2.นายเจริญชัย  เจริญสุข  ส.อบต. ม.10  และ 3.นายซารี่  กลีบแก้ว  ส.อบต. ม.2  และประธานสภาฯ ได้แนะนำ
เจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมให้ที่ประชุมได้รับทราบ       
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  ประธานสภาฯ   มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ   ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
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  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เป็นการรับรอง
รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563  โดยมีรายละเอียดการ
ประชุม คือ  เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของนายกฯ ที่ได้แถลงต่อ
สภาฯ เพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบ และที่ประชุมก็ได้มีการอภิปรายซักถามและรับทราบการรายงานผลดังกล่าว ที่
ประชุม  ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขในเรื่องใด 
 ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 

  3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี    
                           งบประมาณ 2563 
  ประธานสภาฯ  มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน      
ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุม 
  นายสุพล  ภาคะ ส.อบต. ม.7  ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการได้ติดตามและประเมนิผล ก็เหน็ว่าสามารถดำเนินการใหต้ามเปา้หมาย 
แต่ก็มีข้อท้วงติง จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเรื่องของการลงพื้นที่ของผู้รับจ้าง 
ควรแจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านได้รับทราบด้วย เพื่อจะได้ช่วยช้ีจุดดำเนินการ  
  ร้อยตรี ประเทือง  กองทอง  ส.อบต. ม.20  กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ตามคำสั่งที่ 665/2561  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561                 ซึ่ง
คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมในวันที ่ 15 ธันวาคม 2563 มีกรรมการมาร่วม 8 ท่าน จากผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เห็นว่าการทำหน้าที่ของกรรมการนั้น ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งตั้งแต่ตนได้
เข้าร่วมเป็นกรรมการ เห็นว่ากรรมการควรที่จะลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริง ว่าโครงการแต่ละโครงการสามารถดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็ขอเรียนผ่านไปยังผู้บรหิารให้ทราบ และขอฝากเลขาคณะกรรมการให้ช่วยทำหน้าที่ใน
การนำคณะกรรมการลงพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให ้ที ่ประชุมได้ตรวจดูรายละเอียดเอกสารประกอบการรายงานผล ซึ่ง
คณะกรรมการ ได้มีการสรุปประเมิน ข้อเสนอแนะ และนำไปแก้ไขปรับปรุง และหากที่ประชุมต้องการที่จะอภิปราย
หรือซักถามในเรื่องใด ก็สามารถดำเนินการได้ 
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รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565)  
ประจำปงีบประมาณ 2563  

ครั้งที่  1  / 2563 
วันที่    15    ธันวาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ

1 ร้อยตรีฉัตรพล   วงศ์เจียก         ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ ๖ ฉัตรพล     
2 นายสุพล  ภาคะ ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ 7 สุพล    
3 ร้อยตรปีระเทือง   กองทอง    ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ 

20 
ประเทือง  

4 นายณรงค์ศักดิ์  วิภาหัสน์   ตำแหน่งผู้แทนประชาคมตำบลนอกเมือง -   ลา 
5 นายอิทธิพัทธ์  ห่อทรัพย ์ ตำแหน่งผู้แทนประชาคมตำบลนอกเมือง อิทธิพัทธ์  
6 นายวิชา  ก่อแก้ว ตำแหน่งผอ.รพ.สง่เสรมิสุขภาพตำบล -   ลา 
7 นางสุภาภร  ไวแสน    ตำแหน่งนวก.พฒันาชุมชนชำนาญการ - ลา 
8 นายเอกธนัช ใจมั่น  ตำแหน่งนักบรหิารงานช่าง อบต.นอกเมือง เอกธนัช  
9 นายเฉลิมพล  หวลระลกึ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน              เฉลิมพล  

10 นายจาตุรนต์  แย้มเดช ตำแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ จาตุรนต์  
11 นายสมศรี   นิสสัยดี ตำแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ สมศร ี  

 
เปิดประชุม เวลา 09:50 น. 
 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานนายสพุล ภาคะ แจ้งใหท้ราบ 

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  ที่  665  /  ๒๕61  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ.
๒๕61   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมอืง    บัดน้ีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวข้างต้น  และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  (เพิ่ มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) ข้อ  ๒๘  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  ประกอบด้วย 
 (๑) ร้อยตรีฉัตรพล     วงศ์เจียก    ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ ๖             กรรมการ 
 (๒) นายสุพล  ภาคะ  ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ 7             กรรมการ 
 (๓) ร้อยตรีประเทือง  กองทอง ตำแหน่งสมาชิกสภาอบต.นอกเมือง หมู่ 20           กรรมการ 
 (๔) นายณรงค์ศักดิ์  วิภาหัสน์ ตำแหน่งผู้แทนประชาคมตำบลนอกเมือง               กรรมการ                                         
 (๕) นายอิทธิพัทธ์     ห่อทรัพย์   ตำแหน่งผู้แทนประชาคมตำบลนอกเมือง  กรรมการ  
 (๖) นายวิชา  ก่อแก้ว     ตำแหน่งผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    กรรมการ 
 (๗) นางสุภาภร  ไวแสน  ตำแหน่งนักวิชาการพฒันาชุมชนชำนาญการ กรรมการ 
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 (๘) นายเอกธนัช     ใจมั่น ตำแหน่งนักบรหิารงานช่าง               กรรมการ 
 (๙) นายเฉลมิพล  หวลระลึก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
 (๑๐) นายจาตุรนต์  แย้มเดช ตำแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ              กรรมการ 
 (๑๑) นายสมศรี  นิสสัยดี  ตำแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ         กรรมการ 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

-ผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์  วิภาหัส นายวิชา  ก่อแก้ว  และนางสุภาพร  ไวแสน  แจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถเข้า
ประชุมได้  (ลา) 
 
วาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      
  -ไม่มี – 
 
วาระที่   3  ท่ีประชุมแจ้งเพ่ือทราบ  
                     3.1 ร้อยตรีประเทือง กองทอง  ให้มีการบันทึกและสำเนาให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการควรนัดหมายลงพื้นทีต่ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามหมู่บ้าน
ต่างๆ คณะกรรมการจะได้รู้ว่าเราได้ทำหน้าที่โดยสมบรูณ์ ซึง่เป็นการรักษาน้ำใจคณะกรรมการ 
                     3.2 ร้อยตรีฉัตรพล  วงศ์เจียก คณะกรรมการเราควรทำงานเชิงรกุ ซึ่งหลายท่านไม่ทราบ แต่ตัวแทน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพอทราบว่าคณะกรรมการเราทำงานลงพื้นที่ 
  3.3 นายสมศรี  นิสสัยดี  เห็นด้วยกับการทำงานเชิงรุก ปัจจุบันการตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญซึง่ตรง
กับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อดูให้รู้ว่าดีก็ว่าดี  ไม่ดีก็ว่าไม่ดี 
  
วาระที่   4  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561 - 2565) 
ประธานนายสพุล  ภาคะ  ได้ให้เลขานุการได้ช้ีแจงเอกสารการประชุมทลีะหน้า มรีายละเอียดต่อไปนี้ 
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คำชี้แจง : แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตรง
จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 

ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๒.  มีการประชุมคณะกรรมการการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
๖.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่าง 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 
 

ส่วนท่ี  ๒  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   
๙.  มีการพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ท้องถ่ิน 

 
 

๑๐.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ศักยภาพของท้องถ่ิน 

 
 

๑๑.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั
ภารกิจจงัหวัด 

 
 

๑๒.  มีการกำหนดจุดมุง่หมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   
๑๓.  มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน   
๑๔.  มีการกำหนดยทุธศาสตรเ์พื่อการพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการกำหนดยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์จงัหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยทุธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 

แบบท่ี  ๑  แบบช่วยก ำกบักำรจดัท ำแผนยทุธศำสตรข์องทอ้งถ่ินโดยตนเอง 
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คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563  สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน  
ส่วนท่ี  ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

  ๑.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมอืง 
๒.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปงีบประมาณ  2563   

ส่วนท่ี  ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๖1 ปีที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖2 ปีที่๓  พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำน
วน

โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ด้านการเมืองการบริหาร 49 44,489,800 31 4,720,000 40 
7,620,000 

120 

56,829,800 
๒. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่น่า
อาศัย 

116 61,338,400 84 56,569,000 90 
85,097,000 

410 
203,004,40

0 
๓. ด้านอาชีพมั่นคงชุมชน
เข้มแข็ง 

14 1,650,000 14 950,000 14 
1,826,000 

42 

3,571,000 
4. ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 8 

1,527,500 7 2,123,124 7 
2,284,630 

22 

5,935,254 
5. ด้านการศึกษา   
ศาสนาและวฒันธรรม 48   

22,706,453 47 16,472,293 57 
22,281,030 

152 

61,459,776 
รวม  235 131,712,153 183 80,834,417 21

4 119,108,660 

746 330,800,23

0 

แบบท่ี  ๒  แบบตดิตำมผลกำรด  ำเนินงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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2.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑    ๒๕๖1 ปีที ๒    ๒๕๖2 ปีที่ ๓    ๒๕๖3 รวม 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๑.ยุทธศาสตรด์้นการ
พัฒนาศักยภาพ
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

0 0 0 0 0 0 0 0 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  การค้า  การ
ลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

20 13,779,282.05 26 9,279,322.00 
 

96 34,168,888.51 142 57,227,492.56 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

4 876,597.00 4 746,066.00 5 1,107,236.00 13 2,729,899.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาคนและสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
บนพ้ืนฐานความเสอม
ภาค 

2 403,970.00 2 236,850.00 2 57,719.00 6 698,539.00 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างความมั่นคง 

0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 26 15,059,849.05 32 10,262,238.00 103 35333843.51 161 60,655,930.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                             ๓.   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปี   2563 

 

 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ  

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
มีการยกเลกิ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑.ด้านการเมืองการบรหิาร 37 17.29 0 0 3 1.40 0 0 0 0 40 18.69 

๒. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัย 96 44.86 0 0 0 0 0 0 0 0 96 44.86 

๓. ด้านอาชีพมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง 1 0.47 0 0 13 6.07 0 0 0 0 14 6.54 

4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

5 2.34 0 0 2 0.93 0 0 0 0 
7 

3.27 

5. ด้านการศึกษา   

ศาสนาและวัฒนธรรม 
52 24.30 0 0 5 2.34 0 0 0 0 

57 
26.64 

รวม 191 89.26 0 0 23 10.74 0 0 0 0 214 100 

     -9- 



 

 

 

 

                                                             -10- 

                 ๔.     การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  2563 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

๑.ด้านการเมืองการ
บรหิาร 

 
27,114,446.36 

 
35.81 

0 0 
 

27,114,446.36 
 

35.81 
๒. ด้านบ้านเมืองน่า
อยู่น่าอาศัย 

 
12,294,508.51 

 
16.24 

 
21,874,380.00 

 
28.89 

 
34,168,888.51 

 
45.13 

๓. ด้านอาชีพมั่นคง
ชุมชนเข้มแข็ง 

 
163,240.00 

 
0.22 

0 0 
 

163,240.00 
 

0.22 
4. ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1,107,236.00 1.46 0 0 

 
1,107,236.00 1.46 

5. ด้านการศึกษา   
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
13,155,215.00 

 
17.38 

0 0 
 

13,155,215.00 
 

17.38 

รวม 53,834,645.87   71.11 21,874,380.00 28.89 75,709,025.87  100 
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ส่วนท่ี ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได้รบัเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 
๑.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี    2563 

 

โครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

งบกลาง 
-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน 

√ - - 181,916.16 181,916.16 

ค่าวัสดุ 
วัสดุงานบ้านงานครัว(โควิด- 19) 

√ - - 67,884,00 67,884,00 

ค่าครุภัณฑ์ 
-ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านไถงตรง 

√ - - 30,700.00 30,700.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดิน
ซีเมนต์โพลิเมอร์(ก่ึงคอนกรีต) ปิดผิว
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.26-001 
หมู่ที่ 4 บ้านปรือเกียน  ขนาดกว้าง  
6.00 เมตร  ยาว 1,700  เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  
10,200  ตารางเมตร องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนอกเมือง  

√ - - 9,914,000.00 9,914,000.00 

-ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดิน
ซีเมนต์โพลิเมอร์(ก่ึงคอนกรีต) ปิดผิว
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ระหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.26-001 
หมู่ที่ 11 บ้านหลักวอ  กว้าง  6.00 
เมตร  ยาว 1,700  เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  10,200  
ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล
นอกเมือง  

√ - - 9,899,000.00 9,899,000.00 

-ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดิน
ซีเมนต์โพลิเมอร์(ก่ึงคอนกรีต) ปิดผิว
ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ที่ 5 บ้านตะตึงไถง  กว้าง  5.00 เมตร  
ยาว 800  เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย  4,000  ตาราง
เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 
องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 

√ - - 4,900,000.00 4,900,000.00 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น    24,713,000.16 24,713,000.16 
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คำชี้แจง : แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมอืง 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   สิ้นสุด ณ   30 กันยายน  2563 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2563 
๑.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู่ใน

แผน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีได้ปฏิบัติ 

๑.ด้านการเมืองการบรหิาร 40 37 
๒. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัย 96 96 
๓. ด้านอาชีพมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง 14 1 
4. ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 7 5 
5. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 57 52 

รวม 214 161 
 

 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ   โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และมีกำหนดระยะในการรายงานปีละ  1  ครั้ง   

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 1.ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบรหิารส่วนตำบลนอกเมือง 
 2.ประจำปี 2563 

3.จัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามข้อตกลงระหว่าง องค์การบรหิารส่วนตำบลและ ก.อบต. จังหวัด
สุรินทร์ ได้ข้ึนบัญชีรายช่ือไว้ โดยเรียกช่ือว่า “รายงานการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนอกเมือง” 
 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด  ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร ์
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   
   การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ พึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ขอรับการประเมินความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 4 
งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา งานด้านโยธา งานด้านป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และงานด้านการอำนวยความ
สะดวกในการมาติดต่อราชการ ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้มาติดต่องานหรือรับบริการ สาธารณะ จำนวน 583 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่าง
ง่าย ตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 423 ราย เลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามในแต่ละแห่งโดยการคำนวณ
ด้วยการหาสัดส่วน เครื ่องมือที ่ใช้ในการ วิจัยครั ้งนี ้ คือ แบบสอบถามที่ผู ้วิจ ัยสร้างขึ ้น และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α - coefficient) โดยใช้สูตรของ ครอนบาค (Cronbach) จากการ
คำนวณได้ค่าความเช่ือมั่นทั้ง ฉบับ เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยคณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
                     สรุปผลการวิจัย  จากประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที ่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้   

          1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ     ผู้รับบริการส่วนใหญ่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 110 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 รองลงมา 3 ลำดับแรก ได้แก่ อายุ 40-49 ปี จำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.82  อายุ 50-59 
ปี จำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.09  และอายุ 30-39 ปี จำนวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.39 ตามลำดับ     
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 169 ราย คิดเป็น ร้อยละ 39.95 รองลงมา 3 
ลำดับแรก ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 105 ราย คิดเป็น ร้อยละ 24.82  มัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า จำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.09 และอนุปริญญา และปริญญาตรี จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 12.77 ตามลำดับ   
               ผู ้ร ับบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมา 3 ลำดับแรก ได้แก่ รับจ้าง จำนวน 139 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.86 ไม่ทำงาน  จำนวน 56 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 13.24  และเกษตรกรรม/กสิกรรม จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.06 ตามลำดับ ผู้รับบริการส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท จำนวน 157 ราย คิดเป็น ร้อยละ 37.12 รองลงมา ได้แก่ ต่ำกว่า 
5,000 บาท จำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไม่มีรายได้  จำนวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.77 และ 
10,001-15,000 บาท จำนวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.87 ตามลำดับ   
    2. ผลการศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการ   2.1 ประเภทบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนอก
เมือง พบว่า ผู้เข้ารับบริการงาน ด้านการศึกษา จำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.82 งานด้านโยธา จำนวน110 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.17 และงาน
ด้านการ อำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ จำนวน 110 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.00   2.2 จำนวนที่มาใช้
บริการ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน มากที่สุด จำนวน 338 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.90 รองลงมา 
ได้แก่ จำนวน2-3 ครั้งต่อเดือน จำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.20 จำนวน 4-5 ครั้งต่อเดือน จำนวน 6 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.40 และมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลำดับ   2.3 ช่วงเวลาที่เข้า
รับบริการบ่อยครั้ง พบว่า ในภาพรวมผู้เข้ารับบริการมาใช้บริการ ช่วงเวลา 08.30-12.00 น. มากที่สุด จำนวน 338 
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 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.90 รองลงมา ได้แก่ 12.01-13.00 น.  จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20  13.01-
16.30 น. จำนวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.20  และนอกเวลาราชการหรือวันหยุด จำนวน 7 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 
1.70 ตามลำดับ   2.4 ระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า ในภาพรวมระยะเวลาในการรับบริการ เฉลี่ยต่อ
ครั้ง 10-30 นาที มากที่สุด จำนวน 228 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมา ได้แก่ น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 
154 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.40  มากว่า 1 ช่ัวโมง จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.40 และ 31-60 นาที จำนวน 
18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามลำดับ   2.5 แหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการ
รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  จากผู้นำชุมชนมากที่สุด จำนวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน จำนวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.10 เว็บไซต์/ไลน์/เฟสบุ๊ค จำนวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.90 และบุคลากรของเทศบาล/อบต. จำนวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.40 ตามลำดับ  

          3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์    

3.1  ความพึงพอใจโดยรวม จำแนกตามงาน     โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก (Χ= 4.30) โดยมีร้อยละความ พึงใจเท่ากับ 86.03 เมื่อพิจารณาการให้บริการจำแนกตามงาน พบว่า งาน
ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูง ที่สุด ได้แก่ งานด้านโยธา (Χ= 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.65 งานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ งานด้าน การศึกษา (Χ= 4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.36  
   3.2 ความพึงพอใจโดยรวม จำแนกตามการให้บริการรายด้าน    โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับมาก (Χ= 4.30) โดยมีร้อยละความ พึงใจเท่ากับ 86.03 เมื่อพิจารณาการให้บริการจำแนกตามด้านการ
ให้บริการ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (Χ=4.37) คิดเป็น
ร้อยละ 87.45 และงานที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการ 
(Χ=4.16) คิดเป็นร้อยละ 83.11    

3.3 ความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการ จำแนกตามงาน   โดย 
ภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ อยู่ในระดับมาก (Χ=4.34) 
เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการในเรื่องต่าง ๆ  พบว่า การให้บริการด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ มีลำดับ ข้ันตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  และระยะเวลา
ในการให้บริการแต่ละขั้นตอนเหมาะสม (Χ= 4.36) การ ให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน (Χ= 4.31)   เมื่อพิจารณาตามงาน ปรากฏผลดังนี้  งานด้าน
การศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอน การบริการอยู่ในระดับมาก  
(Χ= 4.12) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการใน เรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้าน 
กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริ การแต่ละขั้นตอน
เหมาะสม (Χ= 4.15)  การให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ ่งยากซับซ้อน (Χ= 4.10)   งานด้านโยธา พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการ บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (Χ= 4.59) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการบริการใน เรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบรกิารทีม่ีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจสงู
ที่สุด ได้แก่  

    ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละข้ันตอนเหมาะสม (Χ= 4.62) การให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการ 
บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน (Χ= 4.56)   งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บรกิารด้าน กระบวนการ/ข้ันตอนการบริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 
4.37) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านกระบวนการ/ ข้ันตอนการบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้าน 
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กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละขั้นตอน
เหมาะสม (Χ= 4.39) การให้บริการด้าน กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว (Χ= 4.36)   งานด้านการ
อำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอน
การบริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.25) เมื่อพิจารณาการให้บริการ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการในเรื่องต่าง ๆ 
พบว่า การให้บริการด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่  มีลำดับขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน (Χ= 4.30) การให้บริการ ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการบริการที ่มีค่าเฉล ี ่ยน้อยที ่สุด          
ได้แก่ ขั ้นตอนการให้บริการไม่ยุ ่งยากซับซ้อน และ ขั ้นตอนการให้บริการแต่ละขั ้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว         
(Χ= 4.22)   3.4 ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ จำแนกตามงาน   โดยภาพรวมผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้ บริการอยู่ใน ระดับมาก (Χ= 4.32)  เมื่อพิจารณาการให้บริการด้าน
ช่องทางการให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การ ให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด 
ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารตามช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือ เสียงตามสาย (Χ= 4.35) การให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการให้บริการเพียงพอต่อการ
ให้บริการ (Χ= 4.30)   เมื่อพิจารณาตามงาน ปรากฏผลดังนี้    งานด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
การให้บริการด้านช่องทางการให้ บริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.09) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านช่องทางการ
ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ  พบว่า การให้บริการด้านช่องทางการใหบ้รกิารทีม่ีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจสูงที่สุด              ได้แก่ 
แบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ     มีความชัดเจน เข้าใจง่าย (Χ= 4.15) การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ช้ในการให้บรกิารเพียงพอต่อการให้บริการ (Χ= 4.03)             งาน
ด้านโยธา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการอยู่ใน ระดับมากที่สุด         (Χ= 
4.58) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการในเรื ่องต่าง ๆ พบว่า การ ให้บริการด้านช่องทางการ
ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือ 
เสียงตามสาย (Χ= 4.61) การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แบบฟอร์มหรือคำร้อง
ต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย (Χ= 4.55)   งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจการให้บริการด้าน ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.40) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านช่องทางการ
ให้บริการใน เรื่องต่าง ๆ พบว่าการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้
ข้อมูล ข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือ เสียงตามสาย (Χ= 4.42) การให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่สุด ได้แก่ อุปกรณ์และเครื ่องมือที ่ใช้ในการให้บริการเพียงพอต่อการให้บริการ          
(Χ= 4.39)   งานด้านการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.22)  เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านช่องทาง การให้บริการในเรื่อง
ต่าง ๆ พบว่าการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารตาม
ช่องทางต่าง ๆ   เช่น  เว็บไซต์ เอกสาร/คู่มือ เสียงตามสาย (Χ= 4.26) การ ให้บริการด้านช่องทางการให้บริการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  เช่น ที่สำนักงาน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ ไลน์  
และแบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย     (Χ= 4.20)   3.5 ความพึงพอใจการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ จำแนกตามงาน  โดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (Χ=4.37)  เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร     ผู้ให้บริการใน
เรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม (Χ= 4.43) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ผู้ให้บริการ         ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง  (Χ= 4.34)   เมื่อพิจารณาตามงาน 
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ปรากฏผลดังนี ้    งานด้านการศึกษา พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านเจ้าหน้าที ่/บุคลากรผู้       
ให้บริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.19) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู ้ให้บริการในเรื่อง ต่าง ๆ     
พบว่าการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการที่มีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย
และเหมาะสม (Χ= 4.27) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้
ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน (Χ= 4.13)   งานด้านโยธา พบว่า ผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจ
การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ ให้บริการอยู่ในระดับมากที ่สุด (Χ= 4.61) เมื ่อพิจารณาการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงที ่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม (Χ= 4.66) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง (Χ= 4.55)   งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้าน เจ้ าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก 
(Χ= 4.46) เมื ่อพิจารณาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที ่/บุคลากรผู ้ให้บริการที ่มีค่าเฉลี ่ยความพึง พอใจสูงที ่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที ่แต่งกายเรียบร้อยและเห มาะสม          
(Χ= 4.49) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง (Χ= 4.41)   งานด้านการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ การให้บริการด้านเจ้าหน้าที ่/บุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.23) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้าน 
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการที่มี ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม (Χ= 4.32) การให้บริการด้าน เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ อย่างเหมาะสม (Χ= 4.20)  3.6 
ความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับ บริการ จำแนกตามงาน  โดยภาพรวม
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการอยู่ในระดบัมาก 
(Χ= 4.16) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความ สะดวกและปัจจัยเอื ้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ     
พบว่า การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่     
ความสะดวกในการเดินทางมารับ บริการ(Χ= 4.39) การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับ 
บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จอดรถ ห้องน้ำ ที่น่ังคอยบริการ บริการน้ำด่ืม (Χ= 3.95)   

           เมื่อพิจารณาตามงาน ปรากฏผลดังน้ี  งานด้านการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บรกิาร
ด้านสิ่งอำนวยความ สะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก (Χ=4.05)  เมื่อพิจารณาการให้บริการด้าน
สิ่ง อำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ พบว่า การให้บริการด้านสิ่งอำนวย ความสะดวก
และปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการ            เดินทางมารับ
บริการ  (Χ= 4.29)   การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
ได้แก่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จอดรถ ห้องน้ำ ที่น่ังคอยบริการ บริการน้ำ ด่ืม (Χ= 3.91)                งานด้านโยธา
พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการอยู่ในระดับ
มาก (Χ=4.33) เมื่อพิจารณาการให้บริการด้านสิ่งอำนวย ความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องตา่ง ๆ 
พบว่า การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความ สะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ  สูงที่สุด  
ได้แก่ ความสะดวกในการ เดินทางมารับบริการ (Χ= 4.64) การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการ
เข้ารับ บริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จอดรถ ห้องน้ำ ที่น่ังคอยบริการ                 บริการ
น้ำดื่ม  (Χ= 4.06)   งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการ   ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก (Χ=4.16) เมื่อพิจารณา                    การ 
ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ  พบว่า  การให้บริการ ด้าน           
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สิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความ สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ (Χ= 4.39) การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อ การเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จอดรถ ห้องน้ำ ที่น่ังคอยบริการ บริการ  น้ำด่ืม (Χ= 3.91)    งานด้านการ
อำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
และปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการอยู่ในระดับมาก (Χ=4.08) เมื่อ พิจารณาการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและ
ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการในเรื่องต่าง ๆ  พบว่า การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับ
บริการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ (Χ= 4.26) การให้บริการด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกและ ปัจจัยเอื้อต่อการเข้ารับบริการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จอดรถ 
ห้องน้ำ ที่น่ัง คอยบริการ บริการน้ำด่ืม (Χ= 3.91)   
 

  4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจ และจุดที่ควรปรับปรุง  ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ในเรื่องของ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มีความสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย และในส่วนของเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
เช่น เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและ ถูกต้องและเจ้าหน้าที่เต็มใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
ผู้รับบริการให้ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุงของการบรกิารในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ควรมีสิ่งที่บอกประชาชนให้
เข้าใจรวมถึงการติดตั้งประกาศแบบกระชับเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ของประชาชน และอุปกรณ์เครื่องเขียนเช่น
ปากกาต้องพร้อมและมีจำนวนมากพอต่อประชาชนที่เข้ารับ ปริมาณอภิปรายผล  จากการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 คณะผู้วิจัย อภิปรายผลใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จำแนกตามงาน 
และ 2) การอภิปรายผลความ พึงพอใจโดยรวม จำแนกตามการให้บริการรายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้               1.  
การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จำแนกตามงาน   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมจำแนกตามงาน พบว่า 
ผู้รับบริการพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 86.03 เมื่อพิจารณาการ
ให้บริการ จำแนกตามงาน พบว่า งานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ งานด้านโยธา รองลงมาได้แก่ งานด้าน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการอำนวยความสะดวกในการมาติดต่อราชการ และงานด้าน การศึกษา 
ตามลำดับ   อาจเป็นเพราะการให้บริการ เป็นการปฏิบัติต่อผู้มารับบริการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ หน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลนอกเมือง เป็นหน่วยงานภาครัฐที ่ทำหน้าที ่ให้บริการ มีการติดต่อ สัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน          
การปฏิบัติงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจประกอบด้วยลักษณะสำคญั 5 ประการ ดังน้ี (Millett. 1951)               1) 
การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือการบริการที่มี ความยุติธรรม มีมาตรฐานการบริการเหมือนกัน ทุก
คนได้รับการบริการเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติ เหมือนกัน ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันในการให้บริการ 2) การให้บริการอย่าง
ทันเวลา (Timely Service) คือ การให้บริการที่ทันเวลา ตรงเวลา หรืออยู่ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ตรงตามความต้องการ
ของผู้มารับบริการ 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือการให้บริการที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ บุคล
กร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ
การให้บริการตั้งแต่เริ ่มต้นจนกระทั่งแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และ 5) การ ให้บริการอย่างก้าวหน้า 
(Progressive Service) คือการให้บริการที่มีการปรับปรุงข้อบกพร่อง พัฒนา คุณภาพการให้บริการให้ก้าวหน้า หรือหา
ช่องทางที่ทำให้งานบริการสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา ทวีผล (2550 : 13) ยังได้สรุปถึงความพึงพอใจ
ในการรับบริการของบุคคลวา่ เกิดจากการบริการในหลักการดังต่อไปนี้ 1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
ส่วนใหญ่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 2) หลักความสม่ำเสมอ การให้บริการต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ           ไม่ใช่
ดำเนินการตามความพร้อม หรือความพอใจของผู้ให้บริการ 3) หลักความเสมอภาค การให้บริการต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 4)  หลักความประหยัด  ค่าใช้จ่ายของการให้บริการต้องคุ้มค่ากับบริการน้ัน ๆ  และไม่        
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สูงเกินกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ 5) หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบรกิารจะต้องเปน็ไปใน ลักษณะปฏิบัติได้
ง่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ ยุ่งยากใจ ให้แก่ผู้บริการ หรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกินไป  2. การอภิปรายผลความพึงพอใจโดยรวม จำแนกตามการให้บริการรายด้าน    ผลการวิเคราะห์ความพงึ
พอใจโดยรวมจำแนกตามด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูง ที่สุดได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ (Χ= 
4.37) คิดเป็นร้อยละ 87.45 รองลงมาได้แก่ ด้าน กระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัย เอื้อต่อการเข้ารับบริการ ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (2552 : ก) การ ประเมินผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามภาระและหน้าที่ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการ โดยการประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ใน 4 ด้านหลัก คือ ด้านความรวดเร็ว ด้านความเสมอภาคและความ เป็นธรรม 
ด้านการให้ บริการของเจ้าหน้าที ่ และด้านอาคารและสถานที่ให้บริการ ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับที่หนึ่ง คือ ด้ านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ รองลงมาด้านอาคารและสถานที่ให้บริการ ด้าน ความเสมอภาคและความเป็นธรรม และด้าน
ความรวดเร็ว ตามลำดับ  ข้อเสนอแนะ  การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการใหบ้ริการ
ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการให้บริการจำแนกตามงาน
บริการที่ รับการประเมินที่ค้นพบจากการวิจัยสำหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปนี้    

1. ด้านสถานที่การให้บริการ พบว่าผู้รับบริการความพึงพอใจการให้บริการส่วนของความพึง พอใจ จำนวน    
    415 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.11 และด้านควรปรับปรุง จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้รับบริการความพึงพอใจการให้บริการส่วนของ ความพึงพอใจ    
    จำนวน 415 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.11 และด้านควรปรับปรุง จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.89    
3. ด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชน พบว่าผู้รับบริการความพึงพอใจการให้บริการส่วนของ ความพึงพอใจ    
    จำนวน 411 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.16 และด้านควรปรับปรุง จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.84    
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการรับบริการ พบว่าผู้รับบริการความพึงพอใจการ ให้บริการส่วนของ  
    ความพึงพอใจ จำนวน 413 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.64 และด้านควรปรับปรุง จำนวน 10 ราย คิดเป็น 
    ร้อยละ 2.36  

 
ส่วนท่ี ๓ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
 

1. ร้อยตรีฉัตรพล  วงศ์เจียก สภาพิจารณาเห็นชอบโครงการแล้ว พอผู้รับเหมาลงงานรับจ้างก็ไม่ 
ทราบ  ทำให้ไม่มีใครช่วยตรวจสอบเนื่องจากโครงการมีปัญหาหลายโครงการ  เพราะบางโครงการก็บอกว่าเสร็จแล้ว  
ทั้งที่ไม่รู้ว่าลงปฏิบัติงานตรงไหน ควรแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านทราบด้วย 
 โครงการลงหินคลุก บางโครงการผู้รับจ้างมา แต่มีเจ้าของที่ใกล้เคียงคัดค้าน บางส่วนทำให้ลงพื้นที่น้อยกว่า
เสป๊กถนนที่ช่างออกแบบไว้ 

2. นายเอกธนัช  ใจมั่น บางโครงการที่เป็นโครงการลงหินคลุก  เป็นโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาตำบล 
หรือไม่ได้ตั้งเป็นโครงการในข้อบัญญัติท้องถ่ิน คือโครงการงบปรับปรุงซ่อมแซม(งบฉุกเฉิน/งบกลาง) จะได้กำหนดความ
หนาของหินคลุกที่นำมาลง  ปริมาณหินคลุกจะข้ึนอยู่กับข้อมูลที่กองช่างออกไปสำรวจตรวจสอบว่า ถนนมีการชำรุดเป็น
หลุมเป็นบ่อขนาดไหน ต้องใช้หินคลุกมาลงปรับปรุงซ่อมเป็นจำนวนเท่าใด(ทำให้หินคลุกที่ลงงานจะบาง)  
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3. ร้อยตรีประเทือง  กองทอง  โครงการซ่อมแซมถนน  องค์การบริหารส่วนตำบลควรแจ้งให้สมาชิก 
อบต. ได้รับรู้ก่อนปฏิบัตงิานด้วย 

4. หมู่ 6 บ้านทนง ผู้รับจ้างมีการกำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดผิดพลาด ควรแจ้งให้ผู้นำชุมชน ส.อบต.ให้ 
ทราบ เนื่องจากมีปัญหาในการสอบเขต 

5. นายเอกธนัช  ใจมั่น ปัญหาเรื่องความชัดเจนเรื่องแนวเขต การสอบเขตสาธารณะ บางโครงการใช้เวลา   
2 – 3 ปี ทำให้ดำเนินการตามโครงการไม่แล้วเสร็จหรือไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขอบเขตสาธารณะไม่ชัดเจน   
 บางโครงการมีการดำเนินการสร้างถนนแล้ว เจ้าของที่ดินมารังวัด ปรากฏว่าหมุดโฉนดอยู่กลางถนน  แต่
เจ้าของที่ยกที่ให้เป็นทางสาธารณะ แต่บางโครงการ เช่น โครงการหมู่ 5 บ้านตะตึงไถง ไม่ยอมยกให้เป็นทางสาธารณะ 
เนื่องจากก่อนลงโครงการ ไม่ได้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นทางสาธารณะหรือไม่  
 6. ชื่อโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ตรงกันในข้อบัญญัติ เนื่องจากการสื่อสารเรื่องชื่อโครงการยังไม่เป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

1. นายเอกธนัช ใจมั่น  ควรให้กองช่างกับช่างผู้ควบคุมงาน เวลาจะดำเนินงานลงโครงการ ให้แจ้ง 
ผู้นำหมู่บ้านเจ้าของโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ลงโครงการทราบ 

2. ร้อยตรีฉัตรพล  วงศ์เจียก  ก่อนส่งโครงการให้ผู้นำหมู่บ้านได้ตรวจสอบพื้นที่ลงงานจริงอีกครั้ง  
เพื่อป้องกันการดำเนินงานบนพื้นที่ส่วนบุคคล  ลักษณะให้ผู้นำหมู่บ้านรับรองพื้นที่สาธารณะ เป็นผู้นำสำรวจ 

3. เสนอให้จัดทำป้ายช่ือซอย ช่ือถนนให้ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนอกเมือง 
4. ควรตั้งช่ือโครงการโดยตั้งช่ือหมู่บ้านก่อนแล้วตามด้วยช่ือซอยหรือช่ือถนน กรณีไม่มีป้ายช่ือซอย  

หรือป้ายช่ือถนน ให้ใช้ช่ือโครงการโดยใช้ช่ือเจ้าของบ้านในซอยในถนนที่เป็นจุดเริ่มต้นโครงการในการตั้งช่ือโครงการที่
จะดำเนินการ 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
-นายเฉลิมพล  หวลระลึก ตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน นอกจากการติดตามดูแลโครงการแต่ละหมู่บ้านแล้ว เราควรนัดหมาย เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบดูงาน
โครงการสำคัญๆ ที่มีผลกระทบกับประชาชนหมู่มาก  เพื่อติดตามประเมินโครงการ เพื่อให้กำลังใจกับประชาชนและ
ผู้บริหารที่ไว้วางใจคณะกรรมการชุดน้ี ได้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า
มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการในการทำงานเชิงรุกแบบนี้  ต้องปฏิบัติงานแบบจิต
อาสา คือไม่มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
 

ปิดประชมุ 12.20 น. 
 

    (ลงช่ือ)             เฉลิมพล         ผู้จดบันทึกการประชุม 
 

        (นายเฉลิมพล  หวลระลึก)  
       กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

              (ลงช่ือ)               สุพล         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม               
 (นายสุพล  ภาคะ) 

      ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
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  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดซักถามในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามในเรื่องใด ก็ถือว่าที่
ประชุมได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาร่างกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภา     
                       สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2565 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 21  กำหนดกรณีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาฯ  นำปรึกษา
ในที่ประชุมประจำปสีมยัแรกของแต่ละป ี ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ี2564 
และวันเริ่มต้นประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2565 ต่อไป 
  ที่ประชุม  ได้มีการหารือการกำหนดสมัยประชุม และได้มีมตกิำหนดสมัยประชุมดังนี้ 
  1.สมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. 2564  จำนวน  3  สมัย 
       1.1 สมัยที่  1   ในเดือนพฤษภาคม 2564  มีกำหนดระยะเวลา  15 วัน 
            วันเริ่มประชุม สมัยที่ 1  ในวันที่  15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 

       1.2 สมัยที่  2   ในเดือนสิงหาคม 2564  มีกำหนดระยะเวลา  15 วัน 
            วันเริ่มประชุม สมัยที่ 2  ในวันที่  15 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

       1.3 สมัยที่  3   ในเดือนธันวาคม 2564  มีกำหนดระยะเวลา  15 วัน 
            วันเริ่มประชุม สมัยที่ 3  ในวันที่  15 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

  2.สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565  
       2.1 สมัยสามัญ สมัยแรกของปี  2565  ในเดือนกุมภาพันธ์  2565 
                                มีกำหนดระยะเวลา 15 วัน วันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2565  
                                ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  
 

  4.2 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564)  
  ประธานสภาฯ  มอบให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
  เลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงต่อที่ประชุม ตามที่สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ฉบับ พ.ศ.2561-
2565  ซึ่งแผนฉบับดังกล่าว ก็ได้มีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม มาแล้ว 2 ฉบับ  ซึ่งการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวนั้น ก็
เนื่องจากได้มีปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเกิดข้ึนใหม่ และในวันน้ีก็ได้มีท่านสมาชิกในหลายหมู่  ได้เสนอปัญหา
ความต้องการเข้ามาเพิ่มเติม เนื่องจากแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมไม่ได้กำหนดแผนรองรับไว้ และก็เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่แผนพัฒนาสามารถที่จะแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นปัจจุบันและจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
ซึ ่งแผนพัฒนาเพิ ่มเติมฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3  ซึ ่งก็ได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและ
กรรมการพัฒนาท้องถ่ินแล้ว  จึงได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
ร่างแผนพัฒนาที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านไปแล้ว 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุม ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาและหากมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ
ซักถามในข้อใด ก็สามารถดำเนินการได้ 
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  นายบุญแรม  เสาสูง  ส.อบต. ม.3  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีโครงการหน้า 2  ข้อ 6 เป็นถนนส่วนบุคคล จึงไม่
สามารถที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการได้ ก็ขอให้ตัดออก 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ผู้เก่ียวข้อง ได้ชี้แจง กรณีการเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อบรรจุในแผนเสนอเข้ามาได้
อย่างไร 
  นายประสิทธ์ิ  สกุลโสรัจจะ  ส.อบต. ม.3  กล่าวต่อที่ประชุม ถนนเส้นน้ีมีมานานแล้ และผู้คนก็ได้ใช้สัญจร
ไป-มา แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ก็ขอให้มีการตรวจสอบต่อไป 
  นายบุญแรม  เสาสูง  ส.อบต. ม.3  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีที่ดินจุดน้ัน ที่สมาชิกอภิปรายมา ตนขอยืนยันว่า
เป็นที่ดินส่วนบุคคล ส่วนถนนที่ใช้สัญจรไป-มา น้ัน  เป็นการที่เจ้าของที่ดินให้ใช้สัญจรไป-มา เป็นการชั่วคราวเท่าน้ัน 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะดำเนินการตั้งงบประมาณ 
  นายนิรันดร์  ผันผ่อน  ส.อบต. ม.18  กล่าวต่อที่ประชุม โครงการลำดับที่ 19 ยังไม่มีการระบุตัวเลข ก็ขอให้
เพิ่มเติมด้วย 
  นายเสนอ  พระใหม่งาม  ส.อบต. ม.1  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีโครงการ ม.1 เกิดข้อผิดพลาดในลำดับที่ 29-
30 ก็ขอให้แก้ไข 
  นายขวัญชัย  ศิริชู  ส.อบต. ม.5  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีซอยอัครพล รสดี ขอให้ปรับระยะทางเหลือ 150 
เมตร 
  ร้อยตรี ฉัตรพล  วงศ์เจียก  ส.อบต. ม.6  กล่าวต่อที่ประชุม ตามท่ีสมาชิกได้มีการเสนอโครงการเพิ่มเติมใน
แผนปี 2564  ซ่ึง เลขาฯ ได้แจ้งว่า กรณีการเพิ่มเติมแผนในปี 64 น้ัน จะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องมี
การดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2564 ในในกรณีของ ม.6 น้ัน ไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะโครงการในปี 64 ได้มี
แผนรองรับไว้หมดแล้ว แต่ขอซักถามที่ประชุมว่า กรณีในปี 65 จะสามารถเพิ่มเติมไว้ได้หรือไม่ 
  นายอนุชิต  ปรากฏดี  ส.อบต. ม.12  กล่าวต่อที่ประชุม ในกรณีการเพิ่มเติมแผน ในส่วนของ ม.12 น้ัน ตน
ก็เห็นด้วยกับการอภิปรายของสมาชิก ม.6  ซ่ึงตนก็มีความจำเป็นที่จะต้องขอเพิ่มเติมในส่วนของปี 65 เพื่อรองรับโครงการใน
การแก้ไขต่อไป 
  ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย หรือซักถามในเร่ืองใด  
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ.2564)    

จำนวน  39  เสียง  
    ไม่เห็นชอบ      จำนวน    -   เสยีง  
    งดออกเสียง      จำนวน    1  เสียง  
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชองในร่างแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวแล้ว ก็จะได้
ส่งกลับไปให้ผู้บริหารได้ลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.3 พิจารณาการอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
       -ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

  ประธานสภาฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภาฯ  ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามท่ีสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 และได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว ซึ่งในข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวได้มีโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต 
ภายใน ม.4 (ซอยโรงปุ๋ย) งบประมาณ 500,000 บาท ต่อมาประชาคมหมู่บ้านได้มีหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
ดังกล่าว มาเป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ม.4 (ซอยโรงปุ๋ย) งบประมาณ 500,000 บาท  ดังน้ันเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอรายละเอียดการขอแก้ไขดังกล่าวต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อนุมัติเม่ือวันที่.............. เดือน กุมภาพันธ์      พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

 

แผนงาน 
 

งาน งบ หมวด
รายจ่าย 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/ 

รายการ 

ฉบับที่ งบประมาณ 

อนุมัติ 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานเคหะ 
และชุชน 

งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค 

โครงการซ่อม 
สร้างผิวจราจร 
แอสฟัสท์ติค 
คอนกรีต 
ภายในหมู่ 4 
(ซอยโรงปุ๋ย) 

ฉบับแรก 500,000.00 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติค 
คอนกรีต ภายในหมู่ 4  (ซอยโรงปุ๋ย) 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์  
ติคคอนกรีต  ภายในหมู่ 4   (ซอยโรงปุ๋ย) 
โดยทำการเสริมผิว ASPHALTIC CONCRETE   
ทับถนน คสล. เดิม ความกว้าง 5.00 เมตร   
ยาว 320 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
รวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร และ 
ตีเส้นจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐาน 
เลขที่ ท1-03 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องงถิ่น (พ.ศ.2561-
2565)  เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563) ข้อ 24 
หน้า 9 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่4     
(ซอยโรงปุ๋ย) 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายใน 
ภายในหมู่ 4 (ซอยโรงปุ๋ย) โดยทำการก่อสร้าง   
ถนน คสล.  ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร    
ยาว 135.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือ 
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร    
ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อม    
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ-2-203 
 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 
-ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
'-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องงถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563)       ข้อ 
191   หน้า 47 
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 1.หัวหน้าหน่วยงาน.................กองช่าง................ เจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  เน่ืองจากได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านปรือเกียน หมู่ที่ 4 ตำบลนอกเมือง โดยผ่านประชาคมหมู่บ้านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ  ดังน้ัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหา 

   เป็นไปตามความต้องการของประชาชน   จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง   การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งน้ี   

  เป็นอำนาจ ของ สภาท้องถิ่น    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29  
 

          (ลงช่ือ)...................เสนอ...................... 
                      (นายเสนอ  ศรีตัมภวา) 
                 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
   ความเห็น………-………………………………………….      (ลงช่ือ)..................รัชดาพร...................... 
  ...........................................................................                 (นางรัชดาพร  ฆาระแสน) 
  ...........................................................................             ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
   ความเห็น……….………………………………………….      (ลงช่ือ)..................อนุชา...................... 
  ...........................................................................                    (นายอนุชา  พิสมัย) 
  ...........................................................................             ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 4.การอนุมัติ 
   สภาท้องถิ่น 
   มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 
   เม่ือวันที่ 15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
           (ลงช่ือ....................................................... 
                       (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย) 
           ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
           วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมได้พิจารณาเอกสารประกอบและหากมีสมาชิกประสงค์จะอภิปราย  
หรือซักถามในเรื่องใด ก็สามารถดำเนินการได้ 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามในเรื่องใด   
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม  
  ที่ประชุม  มีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงฯ ได้  จำนวน  39 เสียง   
    ไม่อนุมัต ิ    จำนวน    - เสียง    
    งดออกเสียง    จำนวน    1 เสียง    
 

4.4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
       -ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ประธานสภาฯ  มอบให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุชม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ   กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการจัดตั้งหน่วย

กู ้ชีพ กู ้ภัย 1669  ซึ ่งในปีที ่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง ได้รับมอบรถตู้พยาบาลจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี  ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรงุให้เป็นรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย  และยังคงต้องมีการเพิ่มเติม ครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในรายละเอียดมอบให้นักวิชาการสาธารณสุข ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมต่อไป 

นักวิชาการสาธารณสุข ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับรายการที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตงิานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อนุมัติเมื่อวันที่  15   เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
โอนคร้ังที่ 7 

แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน  3,535,560.00 2,528,840.00 14,000.00(-) 2,514,840.00 
 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์ 

เครื่องดูดเสมหะ 
(Suction) 

      เนื่องจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยมีความจำเป็นต้องใช้    
 อุปกรณ์ประจำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย  ซ่ึงในปีงบ    
 ประมาณ 2564 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ 
 ดังกล่าวไว้  จึงมีความจำเป็นต้อง โอนงบประมาณ 
 เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป / เพ่ือจ่าย         
 เป็นค่าจัดซ้ือเครื่องดูดเสมหะ (Suction)จำนวน 1 เครื่อง   
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดงันี้  
 1) เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดห้ิว 
 2) ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์  
 หรือไม่เกิน 9 กิโลกรมั 
 3) compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary  
 หรือ Piston 
 4) มีมาตรวดัความดันไดต้ั้งแต่ 0-0.8 บาร ์
 หรือไม่น้อยกว่า 0-560 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)  
 ปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สงูสุด  
 560  มิลลิเมตรปรอท (mmHg) 
 5) มีขวดบรรจุเสมหะ 
 6) มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง 
 เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 สำนักงบประมาณ ประจำปี 2563 
 ฉบับเดือนธันวาคม 2563 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน  3,535,560.00 2,514,840.00 
 

70,000.00(-) 2,444,840.00 
 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบริการ 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอ่ืน 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์ 

เครื่องกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจชนิด
อัตโนมัต ิ
(Automated 
External 
Defibrillator 
(AED)) 
 

 0.00 70,000.00(+)  70,000.00   เนื่องจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มีความจำเป็นต้องใช้ 
อุปกรณ์ประจำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ซ่ึงใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ 
เพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบ 
ประมาณ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด 
อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) 
จำนวน ๑ เครื่อง โดยมคีุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
ดังนี ้
1.ตัวเครื่องประกอบด้วยภาคการทำงาน 
ภาคกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED mode) 
เป็นเครื่องกระตุก หัวใจ ชนิด ๒ เฟส 
waveform:e-Cube biphasic 
๒. ตัวเครื่องมี น้ำหนักประมาณ ๒.๔ กก. 
(รวมแบตเตอรี่และแผ่นอิเลคโตรด) ขนาดเครื่อง 
๒๖ox ๒๕๖x6๙.๕ มม (กว้าง xยาวx สูง) 
๓.แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเทียมแมงกานีส ไดออกไซด์ 
(LiMnO) ๑๒ โวลต ์๒.๘ แอมป์ ใช้กระตุกหัวใจได้ 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้งที่ ๑๕๐ จูลล์ 
๔.อายุการใช้แบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และนานถึง 
๕ ปี (กรณีแบตเตอรี่เป็น high capacity type) 
ภายใต้สภาวะแวดล้อม 
๕.มีโปรแกรมวิเคราะห์คลื่นหัวใจ ตามมาตรฐาน 

Meet AAMI DF 810G Guideline 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

          
    

 5.มีเสียงประกอบในการช่วยชีวิต 
(CPR Guide & Detection) พร้อมการตรวจจับ 
เสียงรบกวนรอบข้าง มีระบบปรับเสียงดังเบาอัตโนมัต ิ
ตามสภาพแวดล้อม 
๗.แผ่น อิเลคโครด เป็นแบบ smart disposable 
paddle มีระบบแจ้งเตือนแผ่นก่อนวันหมดอายุ 
และสามารถใช้กับเด็กน้ำหนักน้อย กว่า ๒๕ กก 
โดยเลือกประเภทที่ตัวเครื่องได้เลย 
8.มีหน่วยเก็บความจำของตัวเครื่อง เก็บข้อมูล 
ย้อนหลังได้ ๕ เหตุการณ์ หรือเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้า 
หัวใจได้ต่อเนื่อง ๓ ชั่วโมง 
9.อุปกรณ์ ประกอบการใช้งาน 
-ตัวเครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง 
-Multifunction Defib pads adult จำนวน ๑ ชดุ 
-Disposable Baterry จำนวน ๑ ก้อน 
Operating Manual จำนวน ๑ เล่ม 
๑๐. รับประกันสินค้า ๑ปี 
เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงาน
คลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน  3,535,560.00 2,444,840.00 
 

5,000.00(-) 2,439,840.00  
 

 

แผนงาน งานบริการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เครื่องควบคุม  
การไหลของ  
ออกซิเจน          
(ชุดเกจ์ออกซิเจน
ติดผนังสำหรับ
รถพยาบาล 

 0.00   5,000.00(+)   5,000.00  เนื่องจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ 
ประจำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็น 
ต้องโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องควบคุมการไหล 
ของออกซิเจน (ชุดเกจ์ออกซิเจนติดผนัง 
สำหรับรถพยาบาล) จำนวน ๑ ชุด 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

          
    

 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
๑.สามารถปรับแรงดันการไหล 0-๑๕ ลิตร/นาท ี
ตัวมิตเตอร์การไหล เกลียวต่อทำจากทองเหลือง 
ขปโคเมี่ยม 
๒.หลอดด้านในของชุดปรับการไหลเป็นสีใส 
และมีขีดบอกระดับ 
3.ตัวขวดน้ำให้ความชื้น สำหรับใช้ร่วมกับเกจ์ มีสีใส 
สามารถมองเห็นระดับน้ำได้ง่ายมีขดีบอกระดับน้ำสูงต่ำ 
๔.ฝาปิดขวดน้ำให้ความชื้น มีสีเขียวผลิตวัสด ุ
อะคริลิค abs 
๕.สินค้ารับประกัน ๑ ปี 
อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
-มิตเตอร์มาตรการไหล จำนวน ๑ อัน 
-ขวดน้ำให้ความชื้น จำนวน ๑ อัน 
-เพจติดผนัง จำนวน 1 อัน 
เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖1 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

งานบรหิารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) 

เงินเดือนพนักงาน  3,535,560.00 2,439,840.00  
 

20,000.00(-) 2,419,840.00  
 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

งานบรกิาร 
สาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย์ 

เครื่องวัดความ
อิ่มตัวของออกซิเจน 
ในเลือด  
(Pules Oximeter) 
ชนิดพกพา  
สำหรับบริการ  
ปฐมภูมิ 

 0.00  20,000.00(+)   20,000.00  เนื่องจากหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ 
ประจำรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย ซ่ึงในปีงบประมาณ 2564 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็น 
ต้องโอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 
/เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องวัดความอ่ิมตัวของ 
ออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ 

/รายการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

          
    

 ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ 
จำนวน ๑ เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
1.เป็นเครื่องเฝ้าติดตาม วัดความดันโลหิตแบบภายนอก 
อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ 
ปริมาณออกซิเจนในเลือด และสามารถวัด TEMP 
ได้โดยเพ่ิมเติมอุปกณ์ใช้งาน 
๒.สามารถใช้กับเด็ก และผู้ใหญ่ได้ เคลื่อนย้ายไป 
สถานที่ต่าง ๆ ไดโ้ดยสะดวก 
๓.สามารถใช้กับไฟฟ้า กระแสสลับ ได้ 220 โวลล ์
และแบตเตอรี่แบบชาร์ไฟได้ สามารถใช้ได้ 
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
๔.ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว 
5.สินค้ารับประกัน 1 ปี 
คุณลักษณะทางเทคนิค 
๑.จอภาพสี แสดงผลแบบสี ขนาด ๑2.๑ นิ้ว  
ความละเอียด 8๐๐*600 dpi  
๒.วัดอัตรา ชีพจร ผู้ใหญ่และเด็ก ได้ความแม่นยำ  
 ±1bpm 
๓. สามารถวัดความดันแบบภายนอก (NIBP)  
วัดได้ทัง้ Systolic Diastolic Mean  
ผู้ใหญ่ SYS 40-280mmHg  
         DIA 10-225mmHg  
เด็ก    SYS 40-220mmHg 
         DIA 10-160mmHg 
ค่าความละเอียด 1mmHg 
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แผนงาน งาน งบ หมวด 
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย โครงการ 
/รายการ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

งบประมาณ 
ก่อนโอน 

(+/-)จำนวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

เหตุผล/คำชี้แจง 
การเงินงบประมาณรายจ่าย 

          
    

 ๔.การวัด ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO๒) 
-มีช่วงวัดที่กำหนดคา่การเตือนของความความอ่ิมตัว 
ของออกซิเจนในเลือด 0-1004 
-ความแม่นยำคาดเคลื่อน ±๒% 
๕.สามารถวัดอุณภูมิ ของร่างกายได้ 0.0- ๕๐ °C 
ความละเอียด 0.1 °C และความแม่นยำ ± 0.1 °C 
6.การตรวจคลื่นหัวใจ (ECG) เลือกวัดคลื่นหัวใจได ้
3 lead 5 lead 
เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ 
ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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1.หัวหน้าหน่วยงาน.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...........  เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพิ่ม 
 เน่ืองจากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ประจำรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย   ประเภท ครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   จำนวน  4  รายการ   ดังกล่าวข้างต้น    
 ซ่ึงในปีงบประมาณ 2564 ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป การโอนครั้งน้ีเป็นอำนาจของ สภาท้องถิ่น       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) ข้อ 27 
 

          (ลงช่ือ)...................กุสุมา...................... 
                      (นางกุสุมา  วิริยะเขษม) 
                 ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
   ความเห็น……….………………………………………….      (ลงช่ือ)..................รัชดาพร...................... 
  ...........................................................................                            (นางรัชดาพร  ฆาระแสน) 
  ...........................................................................             ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
   ความเห็น……….………………………………………….      (ลงช่ือ)..................อนุชา...................... 
  ...........................................................................                    (นายอนุชา  พิสมัย) 
  ...........................................................................             ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
          วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 4.การอนุมัติ 
   สภาท้องถิ่น 
   มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 
   เม่ือวันที่ 15  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
           (ลงช่ือ....................................................... 
                       (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย) 
           ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
           วันที่.......... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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  ประธานสภาฯ  แจ้งใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาเอกสารประกอบ และหากมีสมาชิกท่านใดประสงค์ทีจ่ะ
อภิปราย หรือซักถามในเรือ่งใดกส็ามารถดำเนินการได ้
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จำนวน 39  เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ    จำนวน   -   เสียง 
     งดออกเสียง    จำนวน   1  เสียง 
   

ระเบียบวาระที่  5 เรือ่งอื่นๆ 
  -ไม่มี- 
  
   

ปิดประชุมเวลา  13.30 น.  
 
 
 
 
 

ลงชื่อ      อนุชา      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นายอนุชา  พิสมัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
 
 

ตรวจสอบถูกต้อง 
 

ลงชื่อ     สุทิน          ประธาน คกก.ตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ   พันธกานต์  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
     (นางสุทิน   ขมสวัสดิ์)                                                  (นายพันธกานต์  ก้อนทอง)                                                                                                       
        ส.อบต. หมู่ท่ี 6                      ส.อบต. หมู่ท่ี 2 

 

ลงชื่อ     เจริญชัย      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ    คมคาย    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
   (นายเจริญชยั  เจริญสุข)           (นายคมคาย  เข็มแขง็)                                                                       
      ส.อบต. หมูท่ี่ 10               ส.อบต. หมูท่ี่ 15 
 

 

ลงชื่อ     เริง         เลขานุการ คกก.ตรวจรายงานการประชุม       ลงชื่อ    เฉลียว      ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม                                  
     (นายเริง  มีสิทธ์ิ)                     (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย)  
      ส.อบต. หมู่ท่ี 9                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 


