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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
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พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     
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    ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 
๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นบทบาทและอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งนี้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 50  วรรคสอง 
“การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดท า
งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด”   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่ยังคงมี   ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิด
จากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการ
พัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่ งยืน  
เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง      

๒. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครง
กาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

 
 

/3) ท าให้ทราบ... 
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๓)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๔)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๕)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่   (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือท าการประเมินผล
ต่างๆ)      

๗)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และ
ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๘)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมี
ลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อย
กว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย  

๓. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล   
   ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   
   ๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมนิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
   ๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าและ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น   
   ๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป    

๔. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ ๑  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๘  ดังนี้   

 
/ให้ผู้บริหาร... 
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ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
   กรรมการตามข้อ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้   

 

ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)   

 

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตาม
และประเมนผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑  ข้อ ๒๙ (๒)   

 

ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)   

  

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)   
 
 
 
 
 

/ขั้นตอน... 
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/5. กรอบและแนวทาง... 
 

ขั้นตอนการด าเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน 
สิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็น
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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๕. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ๕.๑ กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล   

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า จะต้องด าเนินการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้   
   ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้  
      (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
      (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้   
      (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๔) ตามแนวทาง
การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน 
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้ว เสร็จภายใน 
๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
     ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕
6๒ และ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๖. ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
๖.๑ ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   
ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรี

ค้ าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ 
พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมี ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

 (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้   
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์    

 
 

/6.2 วิธีการ...  
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๖.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล   
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้    
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕)   
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหนึ่งปีดังนี้   
รำยไตรมำส   
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)   
 (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕6๒)   
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)   
 (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕6๒)  

  ระยะ ๑ ปี   
    (๑) ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒   

    (2) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม ่  
    (3) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๖.๑ (๒)   
    (4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๖.๑ (๒)   
    (5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

   ๖.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
   แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์   
      แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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    ส่วนที่ ๒ 

 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 
  “ต ำบลแห่งกำรท่องเที่ยวและกีฬำ น ำหน้ำเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงชุมชนสวัสดิกำร
ต้นแบบ” 
พันธกิจ 

1. เพ่ือพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
2. เพื่อพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและควำมสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพื่อพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
7. เพื่อพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
8. เพื่อพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

         1.1 แผนงำนเคหะชุมชน 
           ๑.๒ แผนงำนงบกลำง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
        2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

          ๒.๒ แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 
          ๒.๓ แผนงำนงบกลำง  

    2.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

        3.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
          ๓.๒ แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

        4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
        ๕.๑ แผนงำนกำรเกษตร 
 

/6. ยุทธศำสตร์... 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        6.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
        6.2 แผนงำนกำรศึกษำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
        7.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
        7.2 แผนงำนงบกลำง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        8.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
        8.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
        ๘.๓ แผนงำนเคหะชุมชน 
        ๘.๔ แผนงำนงบกลำง 

 
การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

    กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีค้ ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง 
เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3) ด ำเนินกำรตำมระเบียบระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.25๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดย
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจะต้องด ำเนินกำร  ดังนี้ 

(๑) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
(๒) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
(๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดย
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี   

ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีค้ ำ  
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบดังกล่ำว  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลศรีค้ ำ จึงได้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีค้ ำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่ำงเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 ถึง  
เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น   
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.25๖๑ ข้อ 28 ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1. สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก    จ ำนวนสำมคน 
2. ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำชนท้องถิ่นคัดเลือก    จ ำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก   จ ำนวนสองคน 

 
/4. หัวหน้ำสว่น... 
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4. หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกเอง     จ ำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก    จ ำนวนสองคน 

(โดยมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี  และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้) 

1. ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือน
ธันวำคม ทั้งนี ้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
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    ส่วนที่ 3 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านเหมืองกลาง ซอยหลังวัด
เหมืองกลาง 

250,000 กองช่าง 249,000  

2 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายทาง 
หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง  
เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย 

250,000 กองช่าง 114,000  

3 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่ค้าหลัก
เจ็ด ซอย 9 

250,000 กองช่าง 250,000  

4 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง 

250,000 กองช่าง 239,500 
ก่อหนี
ผูกพัน 

5 
โครงการวางท่อส่งน ้า 
เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5  
บ้านกล้วย 

250,000 กองช่าง 249,500  

6 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด  
หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว 

250,000 กองช่าง 249,500  
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

7 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ทางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
บ้านแม่สลองนอก 

425,000 กองช่าง 424,000  

8 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัด
แสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข 

130,000 กองช่าง 129,500  

9 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิด ปาก
ทางเข้าบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 
บ้านศรีค ้า 

114,000 กองช่าง 114,000  

10 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแยกหน้าบ้าน อสม.
แชแม หมู่ที่ 11  
บ้านรุ่งเจริญ 

250,000 กองช่าง 249,000  

11 
โครงการเทคอนกรีตเสริม
เหล็กโรงเรือนเตาเผาขยะ หมู่
ที่ 3 บ้านแม่ค้าหลักเจ็ด  

38,000 กองช่าง 37,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

12 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านสันนายาว 

60,000 กองช่าง 60,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

13 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
บ้านนางสมศรี) หมู่ที่ 9 บ้าน
แสนสุข 

240,000 กองช่าง 239,500 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

14 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 
(ซอยประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 
บ้านสันนายาว 

364,000 กองช่าง 363,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

15 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 
(เททับถนนเดิม) หมู่ที่ 4 บ้าน
สันสลีหลวง  

493,000 กองช่าง 492,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

16 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้า
อนามัย (หน้าบ้านนายส่ง) หมู่
ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง 

68,000 กองช่าง 68,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

17 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 9 
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค ้า  

218,000 กองช่าง 217,500 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

18 

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ซอยตรงข้ามโรงบ่ม
ยาสูบ หมู่ที่ 1 บ้านเหมือง
กลาง 

360,000 กองช่าง 356,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

19 

โครงการก่อสร้างระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด ซอย 8 เชื่อม ซอย 9 หมู่
ที ่8 บ้านแม่สลองนอก 

193,000 กองช่าง 192,500 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

20 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายทางหมู่ที่ 2 บ้านป่า
ยางเชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย 

498,000 กองช่าง 497,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการก่อสร้างโรงเรือน
ส้าหรับติดตั งเตาเผาขยะและ
คัดแยกขยะชุมชนหมู่ที่ 7 
บ้านเวียงสา 

250,000 กองช่าง 249,500  

2 
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ของ อบต.ศรี
ค ้า 

470,000 กองช่าง 469,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 5,509,000  
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โครงการที่ด าเนินการมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื นที่ 

60,000 ส้านักปลัดฯ 60,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 60,000  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ้านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

36,000 ส้านักปลัดฯ 36,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 36,000  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดต้าบลศรีค ้า 

200,000 
กองการศึกษา

ฯ 
121,600  

2 
โครงการจัดการแข่งขัน
ฟุตบอล “ศรีค ้า ลีก” 

170,000 
กองการศึกษา

ฯ 
116,560  

3 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุต้าบลศรีค ้า 

100,000 
กองการศึกษา

ฯ 
99,980  

4 
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ท้าการแข่งขันกีฬาต่างๆ 

50,000 
กองการศึกษา

ฯ 
17,680  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 355,820  

แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,393,735 ส้านักปลัดฯ 8,792,400  

2 เบี ยยังชีพคนพิการ 1,968,000 ส้านักปลัดฯ 1,916,000  

3 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 360,000 ส้านักปลัดฯ 252,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,960,400  
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่   2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการข่วงผญ๋าสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต้าบลศรีค ้า 

80,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

2 
โครงการจัดการขยะและคัด
แยกขยะอันตรายจากชุมชน 

10,000 ส้านักปลัดฯ -  
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โครงการที่ด าเนินการมีดังนี้ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื นที่ 

60,000 ส้านักปลัดฯ 60,000  

2 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานกลุ่มผู้น้าชุมชน
เพ่ือน้าความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

150,000 ส้านักปลัดฯ 154,240  

3 
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

75,000 ส้านักปลัดฯ 70,736  

4 

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน โครงการจัดท้า
แผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

3,000 ส้านักปลัดฯ 3,000  

5 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สตรีอ้าเภอแม่จัน โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาท
และพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือข่ายสตรีอ้าเภอ 
แม่จัน 

16,000 ส้านักปลัดฯ 16,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 303,976  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการตั งจุดบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกัน
บรรเทา สาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องใน
เทศกาลปีใหม่     

6,000 ส้านักปลัดฯ 4,528  

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน 

15,000 ส้านักปลัดฯ - 

ด้าเนิน
โครงการ
โดยไม่ใช้

งบประมาณ 

3 

อุดหนุนส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย โครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

50,000 ส้านักปลัดฯ 50,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 54,528  
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื นที่ 

45,000 
กองการศึกษา

ฯ 
- 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

2 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานกลุ่มแกนน้า
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

20,000 ส้านักปลัดฯ - 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

3 
โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

60,000 ส้านักปลัดฯ - 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการตั งจุดบริการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ 

6,000 ส้านักปลัดฯ - 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

2 

โครงการบูรณาการฝึกซ้อม  
 แผนป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย อปพร.อบต. 
 ศรีค ้า   

5,000 ส้านักปลัดฯ - 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 

3 

โครงการบูรณาการฝึกซ้อม  
 แผนป้องกันและบรรเทา 
 สาธารณภัย อปพร.อบต. 
 ศรีค ้า   

120,000 ส้านักปลัดฯ - 

การระบาดโรค
ติดเชื อไวรสัโค
โรนา 2019 
(COVID-19) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
จังหวัดเชียงราย ศูนย์
อ้านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย (ศอ.ปส.จ.เชียงราย) 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย 

5,000 ส้านักปลัดฯ -  

2 

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอ้าเภอแม่จัน 
(ศป.ปส.อ.แม่จัน) โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

5,000 ส้านักปลัดฯ -  
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โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในอ้าเภอ 
แม่จัน “ของดีอ้าเภอ 
แม่จัน” 

30,000 
กองการศึกษา

ฯ 
18,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,000  

 
โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการปลูกป่าเฉลิม 
พระเกียรติฯ 

10,000 ส้านักปลัดฯ 9,998  

2 
โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

70,000 ส้านักปลัดฯ 65,790  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 75,788  
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โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

อุดหนุนส้านักงานประมง
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะ
ส่งเสริมประชาชนท้าการ
ประมงหรือเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

10,000 ส้านักปลัดฯ -  
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โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

6,000 
กองการศึกษา

ฯ 
6,000  

2 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก 

519,400 
กองการศึกษา

ฯ 
523,560  

3 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั นพื นฐาน 

648,227 
กองการศึกษา

ฯ 
637,336  

4 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

205,300 
กองการศึกษา

ฯ 
200,600  

5 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

119,780 
กองการศึกษา

ฯ 
75,710  

6 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา 

50,000 
กองการศึกษา

ฯ 
50,000  
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

7 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลศรีค ้า  
(บ้านเวียงสา) 

720,000 
กองการศึกษา

ฯ 
717,880  

8 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

9 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

15,000 
กองการศึกษา

ฯ 
15,000  

10 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื นฐานส้าหรับ
นักเรียนยากจน) 

57,000 
กองการศึกษา

ฯ 
28,000  

11 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ 

50,000 
กองการศึกษา

ฯ 
50,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

12 ค่าอาหารเสริม (นม) 739,654 
กองการศึกษา

ฯ 
682,473  

13 
อุดหนุนโรงเรียนบ้าน 
สันสลีหลวง-สันนายาว 
โครงการอาหารกลางวัน 

168,000 
กองการศึกษา

ฯ 
106,760  

14 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค ้า 
โครงการอาหารกลางวัน 

260,000 
กองการศึกษา

ฯ 
239,700  

15 
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE ระดับอ้าเภอ
แม่จัน 

35,000 
กองการศึกษา

ฯ 
35,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

16 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค ้า 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

6,000 
กองการศึกษา

ฯ 
6,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

17 
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค ้า 
โครงการการเลี ยงไก่พื นเมือง
ในโรงเรียนอนุบาลศรีค ้า 

37,000 
กองการศึกษา

ฯ 
37,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

18 
อุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง-
สันนายาว โครงการ Active 
Englsh Camp 

25,000 
กองการศึกษา

ฯ 
25,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

19 
อุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง-
สันนายาว โครงการเลี ยงปลา
ดุกและเลี ยงกบในบ่อซีเมนต์ 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,476,019  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

2 
โครงการส่งเสริมบ้ารุงรักษา
ประเพณีลอยกระทง ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

30,000 
กองการศึกษา

ฯ 
23,500  

3 

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน โครงการจัดงาน
รัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น
และวันส้าคัญต่างๆ 

38,000 
กองการศึกษา

ฯ 
38,000  

4 

อุดหนุนส้านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย โครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและ
สรงน ้าพระธาตุดอยตุง 

8,000 
กองการศึกษา

ฯ 
8,000  

5 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบล
ศรีค ้า โครงการประเพณีวัน
สารทไทย (สลากภัต) 

60,000 
กองการศึกษา

ฯ 
60,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 149,500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ต้าบลศรีค ้า 

40,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

2 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. 

170,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

3 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

7,200 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

4 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 

100,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

5 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

50,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

6 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD)   

500,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

7 
โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

75,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

8 
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการจัดงานวันพ่อ
แห่งชาติ 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

2 
โครงการจัดงานสงกรานต์สืบ
สานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองรดน ้า
ด้าหัวผู้สูงอายุ 

70,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

3 
โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

4 

อุดหนุนที่ท้าการปกครอง
อ้าเภอแม่จัน โครงการ 
จัดงานของดีอ้าเภอแม่จัน 
ครั งที่ 5 ประจ้าปี 2563 

8,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  

5 
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบล
ศรีค ้า โครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

30,000 
กองการศึกษา

ฯ 
-  
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โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในพื นที่ 

65,000 ส้านักปลัดฯ 61,773  

2 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี) 

55,000 ส้านักปลัดฯ 54,778  

3 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

7,000 ส้านักปลัดฯ 2,740  

4 

อุดหนุนส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงรายตามโครงการ
ผ่าตัดท้าหมันเพ่ือลดจ้านวน
สุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของในพื นที่
จังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ 2563 

5,000 ส้านักปลัดฯ 5,000  

5 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมือง
กลาง โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  
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แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

6 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง 
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

7 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน 
แม่ค้าหลักเจ็ด  โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

8 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้าน 
สันสลีหลวง โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

9 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย 
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

10 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน 
สันนายาว โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

11 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้าน 
เวียงสา โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

12 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน 
แม่สลองนอก โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  
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แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

13 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน 
แสนสุข โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

14 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน 
ศรีค ้า โครงการพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

15 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้าน 
รุ่งเจริญ โครงการ
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

20,000 ส้านักปลัดฯ 19,950  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 343,741  

 
แผนงานงบบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

16 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื นที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลศรีค ้า (สปสช.) 

100,000 ส้านักปลัดฯ 100,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 100,000  
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โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาต้าบล และ
บุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบลศรีค ้า 

100,000 ส้านักปลัดฯ 93,435  

2 

อุดหนุนเทศบาลต้าบลจันจว้า 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สถานที่กลางเพ่ือเป็นศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ (อ้าเภอแม่จัน) 

15,000 ส้านักปลัดฯ 15,000  

3 
โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต้าบล 

10,000 ส้านักปลัดฯ 2,500  

4 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพ่ือ
ให้บริการประชาชนตาม
อ้านาจหน้าที่ 

20,000 ส้านักปลัดฯ 15,780  

5 
โครงการจัดท้าและปรับปรุง
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

160,000 กองคลัง 143,640  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 270,355  
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แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

170,000 ส้านักปลัดฯ 152,532  

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,000 ส้านักปลัดฯ 6,920  

3 ส้ารองจ่าย 200,000 ส้านักปลัดฯ 167,020  

4 
เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

210,340 ส้านักปลัดฯ 210,310  

5 
เงินกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการ (กบข.) 

50,000 ส้านักปลัดฯ 50,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 536,782  

 
 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

1 การจัดการจราจร 5,000 ส้านักปลัดฯ -  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วมีดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์กีฬา 

1 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา 20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

2 เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่ 14,000 
กองการศึกษา

ฯ 
14,000  

3 เครื่องเดินสลับขา 20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

4 เครื่องปั่นจักรยาน 20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

5 เครื่องเดินคู่ 15,000 
กองการศึกษา

ฯ 
15,000  

6 เครื่องกรรเชียงบก 10,000 
กองการศึกษา

ฯ 
10,000  

7 อุปกรณ์ยกน ้าหนัก (แบบนั่ง) 20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000  

8 
อุปกรณ์แก้ปวดเข่า(แบบสลับ
ขา) 

9,000 
กองการศึกษา

ฯ 
9,000  

9 อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว 10,000 
กองการศึกษา

ฯ 
10,000  

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 138,000  
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แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ส้านักงาน 

1 เก้าอี ส้านักงาน 5,000 
กองการศึกษา

ฯ 
5,000  

2 โต๊ะท้างานพร้อมเก้าอี  36,000 
กองการศึกษา

ฯ 
36,000  

ครุภัณฑ์การเกษตร 

3 
จัดซื อเครื่องปั้มน ้าแบบ
อัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์ 
จ้านวน 2 เครื่อง 

20,000 
กองการศึกษา

ฯ 
20,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4 จัดซื อเครื่องวัดอุณหภูมิ 32,400 
กองการศึกษา

ฯ 
32,400 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

5 จัดซื อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 
กองการศึกษา

ฯ 
13,000  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6 
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส้าหรับส้านักงาน 

51,000 
กองการศึกษา

ฯ 
50,700  

7 
จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง 

22,000 
กองการศึกษา

ฯ 
22,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 179,100  
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แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑส์้านักงาน 

1 
ค่าจัดซื อเต้นท์อเนกประสงค์ 
จ้านวน 4 หลัง 

64,000 ส้านักปลัดฯ 64,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

2 
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก 
ส่วน 

47,000 ส้านักปลัดฯ 47,000  

3 
จัดซื อพัดลมติดผนัง ขนาด 
16 นิ ว ราคาตัวละ 1,090 
บาท จ้านวน 17 ตัว 

18,530 ส้านักปลัดฯ 18,530 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

4 
จดัซื อเครื่องรับส่งวิทยุ 
จ้านวน 4 เครื่อง 

48,000 ส้านักปลัดฯ 48,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

5 
จัดซื อเครื่องเป่าลมสะพาย
หลัง จ้านวน 1 เครื่อง 

7,900 ส้านักปลัดฯ 6,500 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

6 

จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส้าหรับประมวลผล แบบที ่1 
จ้านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
22,000 บาท 

44,000 ส้านักปลัดฯ 44,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

7 

จัดซื อเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA ราคาเครื่อง 
ละ 2,500 บาท จ้านวน 2 
เครื่อง 

5,000 ส้านักปลัดฯ 5,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

8 
จัดซื อเครื่องส้ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 
บาท จ้านวน 1 เครื่อง 

5,800 ส้านักปลัดฯ 5,800 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

9 
จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวล 
ผล จ้านวน 1 เครื่อง 

22,000 ส้านักปลัดฯ 22,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

10 
จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล 

22,000 กองคลัง 22,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

11 
จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงาน
ประมวลผล 

23,000 กองคลัง 23,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

12 
จัดซื อเครื่องส้ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จ้านวน 2 
เครื่อง 

5,000 กองคลัง 5,000 

โอนเพิ่มตั ง
จ่าย

รายการ
ใหม่ 

รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น 310,830  
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ส่วนที่ 4  
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

จ านวนโครงการ 
ทีย่ังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
บรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณ  
พ.ศ.2563 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายทั้งหมด 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 15.28 - - 22 15.28 5,509,000 
2. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        9 6.25 2 1.39 11 7.64 11,412,220 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม  
    และความ สงบเรียบร้อย 8 5.56 8 5.56 16 11.12 358,504 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ  
    ลงทุนพาณิชยกรรมและการ  
    ท่องเที่ยว 

1 0.70 - - 1 0.70 18,000 

5. ด้านการบริหารจัดการและการ  
    อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

2 1.39 1 0.70 3 2.09 75,788 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา และ 
    วัฒนธรรม 

23 15.98 13 9.03 36 25.00 3,625,519 

๗. ด้านสาธารณสุข 16 11.12 - - 16 11.12 443,741 
๘. ด้านการเมืองและการบริหาร 11 7.64 - - 11 7.64 807,137 
9. บัญชีครุภัณฑ์ 28 19.44 - - 28 19.44 367,100 

รวม 120 83.34 24 16.67 144 100 22,877,839 
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ านวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งหมด 144 โครงการ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 120 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 83.34 ของโครงการทั้งหมด 

2. จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 24 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของโครงการทั้งหมด 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.28 ของโครงการทั้งหมด 

2. ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
    จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของโครงการทั้งหมด   

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ สงบเรียบร้อย 
    จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของโครงการทั้งหมด   

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ ท่องเที่ยว 
    จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของโครงการทั้งหมด   

5. ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของโครงการทั้งหมด   

6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.98 ของโครงการทั้งหมด   

๗. ด้านสาธารณสุข 
    จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของโครงการทั้งหมด   

๘. ด้านการเมืองและการบริหาร 
    จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.64 ของโครงการทั้งหมด   

9. บัญชีครุภัณฑ ์
   จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.44 ของโครงการทั้งหมด   

 
รวม 120 โครงการ      คิดเป็นร้อยละ 83.34 % 
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รายงานสถานะทางการเงินประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 
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องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงินรายรับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

รายการ 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะ
กิจ 

รวม 

รายจ่าย    
งบกลาง 11,625,113.50 - 11,625,113.50 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,278,203.87 - 2,278,203.87 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 11,961,638.54 - 11,961,638.54 
ค่าตอบแทน 615,898.00 - 615,898.00 
ค่าใช้สอย 4,863,034.69 - 4,863,034.69 
ค่าวัสดุ 1,565,675.95 - 1,565,675.95 
ค่าสาธารณูปโภค 227,496.45 - 227,496.45 
ค่าครุภัณฑ์ 413,730.00 - 413,730.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,333,000.00 - 2,333,000.00 
เงินอุดหนุน 898,910.00 - 898,910.00 

รวมรายจ่าย 36,782,701.00 - 36,782,701.00 
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รายการ 
รวมจ่ายจากเงิน

งบประมาณ 

รวมจ่ายจากเงิน
อุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะ
กิจ 

รวม 

รายรับ    
หมวดภาษีอากร 78,141.47 - 78,141.47 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต 

331,650.60 - 331,650.60 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 213,083.13 - 213,083.13 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,880.56 - 6,880.56 
หมวดภาษีจัดสรร 18,283,010.55 - 18,283,010.55 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,392,488.00 - 25,392,488.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 

- - - 

รวมรายรับ 44,305,254.31 - 44,305,254.31 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 7,522,553.00 
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

  ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
      จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม เป็นจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
   ๒. กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มาใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดท าประชุมประชาคมระดับต าบล และก าหนดให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น
จากเดิมเป็นจ านวนมาก  
    ๓. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนโครงการ/กิจกรรมมากจนเกินไป จึง
ท าให้โครงการฯที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้ในสัดส่วนที่น้อย ส่งผลให้ร้อยละของ
ความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า  
   ๔. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ที่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

  ๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
   ๑. การก าหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค านึงความเร่งด่วน ความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ และควรค านึงถึงงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งจะท าให้ร้อยละความส าเร็จอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 


