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ค ำน ำ 
  

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้
ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา  58/5 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ  

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  
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บทที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  8-10 
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 11-13 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (4) ว่าด้วยการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล”  ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามหรือตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้การปรับปรุงแก้ไข  ขยายขอบเขต  หรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
  ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น อย่าง
ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความ
สอดคล้อง กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโคตร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที ่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้ องถิ่นที่
ดีสักเพียงไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี ้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบ
ติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น เครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
แม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นใน
ภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
และเป้าหมาย              ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน  การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการ
ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 
  การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึงการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง
เพ่ือประเมินค่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนหรือไม่  ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ ในแผน 
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
 

  การติดตามและประเมินผล  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทาง ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี  
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2. องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 
ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการ
ประเมิน ผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี”  เพ่ือน าเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้
ประเมิน                 ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
ที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล ( M&E UNIT 
) เพื่อเป็นการรวบรวมฐาน ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT 
ต่อปัจจัยน าเข้า ก็คือ การเป็นผู้ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           โดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือ อย่างไร 

2. ส่วนของกระบวนการติดตาม ( Process ) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม–
มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม–กันยายน) ในแต่ละปี  โดยการติดตาม
ดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง ( IR หรือ Intermediate Result ) ของแผนยุทธศาสตร์  ว่าเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยมีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เป็นช่วง
ที่ท าให้ทราบว่า  แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การ
ติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้   
ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้  โดยการติดตามครั้งนี้  
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ             การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  ( Output, Goal ) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ
ถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์             ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท า
รายงานผลการติดตาม 
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่  M&E Unit ระดับจังหวัด  เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบ
รายงานแบบที่ 3/1              แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญใน
การประเมินได้แก่ ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 
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3. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก  และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการ  ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 
  การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 
  1) สามารถเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
  2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด  เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก
ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึน้ระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
  3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้า  เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
  4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
  ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพ้ืนฐาน  ซึ่งจะท าให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน  โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
  1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
  2) วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
  3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
  4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
  5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จและควรสานต่อบ้าง 
  6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
  7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 
 

4. การติดตามและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการกับเป้าหมายจุดประสงค์และตัวชี้วัด 
2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน 
3. เพ่ือต้องการทราบผลการด าเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด 
4. เพ่ือต้องการทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล 
กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศรีโคตร จะต้องด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ดังนี้  

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่ง ได ้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



-4- 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร ที่ได้รับ

การแต่งตั้งตาม ระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้  
1) ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามแนวทาง

การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื ่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อ

การบริหารงานได้ หลายแนวทาง ดังนี้  
5.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร สามารถพิจารณาจากการ

ติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่  

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึง
การ ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

5.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น
ผล ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู ้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตาม
เป้าหมายและ ตัวชี้วัดที่ก าหนด ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณขององค์กรได้เป็น
อย่างดี 

 

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนภาพที่ 1 วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

ก าหนดวิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

ก าหนดและจัดล าดับ

ประเด็นการพัฒนา 

จัดท าแผนพัฒนา 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

ติดตามและประเมินผล 
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  จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์  กล่าวคือ หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโคตรเป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 
ปี (ปีงบประมาณ) ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ระบุไว้ในหมวดที่ 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 , 29 
 
โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  
 

 

รวบรวมข้อมูล จากส่วนราชการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง/ 

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุป

รายงานผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาฯ พิจารณาให้

ความเห็นชอบ/แสดงความคิดเห็น 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ  

ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

การวางแผน การพัฒนา 

การน าผลไปสู่การปฏิบัติ 

ทบทวน 

ปรับปรุง 

แก้ไข 

 ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสาร ฯลฯ 
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6. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

6.1 ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ศรีโคตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 โดยมี
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม  

(2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

(3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  

6.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้  
(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
(2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือน ดังนี้  
รายไตรมาส  
(1) ไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 ) 
(2) ไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2565 )  
(3) ไตรมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 )  
(4) ไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565 )  
ระยะ 6 เดือน  
(1) เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
(2) เดือน เมษายน – กันยายน 2565 
(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม่  

(4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 6.1 (2)  
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 6.1 (2)  
(6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  
ระยะ 12  เดือน 
(1) เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

   (2) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
หรือไม่  

(3) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 6.1 (2)  
(4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 6.1 (2)  
(5) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  
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(6) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย ระบบ  
e-laas (www.dla.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/


บทที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
************************* 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบล 
“สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ

พอเพียง”  
 

พันธกิจการพัฒนา 
เพ่ือให้การวางบทบาทการพัฒนาของต าบลศรีโคตรในอนาคตด าเนินไปภายใต้วัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องก าหนดพันธกิจของต าบลที่จะต้องด าเนินการโดย
สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน ส าหรับพันธกิจที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลศรีโคตรมี  ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ   
4. บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.  คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  9. สนับสนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
 

ค าขวัญต าบลศรีโคตร 
 

ศรีโคตรแหล่งวัฒนธรรม     งามล้ าด้วยน้ าใจ 
                                      ผ้าไหมดีมีชื่อ                      เลื่องลือปุ๋ยอินทรีย์ 
                                      ของดีเกลือสินเธาร์               อู่ข้าวล าน้ าเสียว 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาดังกล่าว จึงเห็นควรจะก าหนด

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (เป้าหมาย) ไปสู่การพัฒนาต าบลให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและให้ความส าคัญ
กับการเจริญก้าวหน้า ส าหรับจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของต าบลศรีโคตรมีดังนี ้

1. เพ่ือให้ต าบลศรีโคตรมีนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน   ประชากรในต าบลศรีโคตรมีความรักและหวง
แหนวัฒนธรรมประเพณี  เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม  และประชากรในต าบลมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
และบริการ 

2. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้านศาสน 
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3. เพ่ือให้ประชากรในต าบลมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจมีอาหารไว้รับประทานตลอดทั้งปี            
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

4. การบ ารุง รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ าล าคลอง จัดให้มีระบบการรักษา
ความสะอาด ขยะมูลฝอย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

5. เพ่ือให้ประชากรต าบลศรีโคตรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  การส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยและการกีฬา 

6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคม การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร 

8. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้าง
ความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

กองช่าง, สนง.จังหวัด
,อบจ.,ปภ. 

สนง.จังหวัด
ร้อยเอ็ด,อบจ.
ร้อยเอ็ด,สนง.ปภ.
ร้อยเอ็ด,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 

2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินการอื่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ, 
ส านักงาน พมจ.
ร้อยเอ็ด,กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อย 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 
 

ส านักปลัด 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 
 

ส านักงาน ปภ.
จังหวัดร้อยเอ็ด, 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 
 
 

การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

บริการชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

กองการศึกษา 
หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัดร้อยเอ็ด 

7 การพัฒนาด้านการพัฒนาดา้น
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินการอื่น 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยงานที่รับเงิน
อุดหนุน 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น, สปสช. 

8 
 
 

การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 
การด าเนินการอื่น 
 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลัด,กองคลัง,
กองช่าง,กอง
การศึกษา,กอง
ส่งเสริมการเกษตร,
กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร          . 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจัดท าฐานข้อมลู   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงาน ในเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน  
2565  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร                 .  
2. รายงานผลการด าเนินงาน          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565           .  
 (1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม  - ธันวาคม 2564)  (2) ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม – มีนาคม 
2565) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน – มิถุนายน 2565)  (4) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม – กันยายน 
2565) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ 1  (2561) ปีที่ 2  (2562) ปีที่ 3  (2563) ปีที่ 4  (2564) ปีที่ 5  (2565) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

130 185,937,000 130 186,937,000 130 186,937,000 130 186,937,000 130 186,937,000 

2. การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

20 7,658,000 20 7,658,000 20 7,658,000 20 7,658,000 20 7,658,000 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและสังคม 
 

5 2,675,000 
 

5 2,755,000 
 

5 2,675,000 5 2,789,600 5 2,789,600 

4. การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเท่ียว 
 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 

6.การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

7 2,961,220 7 2,961,220 7 2,961,220 7 2,961,220 7 2,961,220 

7.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 

8.การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 
 

5 955,000 5 955,000 5 955,000 5 955,000 5 1,217,614 

รวม 172 200,361,220 172 201,441,220 172 201,361,220 172 201,475,820 172 402,259,254 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร           . 

2. วัน  เดือน ปีที่รายงาน           ตุลาคม  2565           . 
 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2565 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

                ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบัต ิ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 130 11 8.46 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิต 20 15 75.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 5 4 80.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 - 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3 3 100.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

7 6 85.71 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1 1 100.00 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 5 5 100.00 

รวม 172 45 26.16 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นว่า  จ านวนโครงการรวมของทุกยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเฉพาะปี 2565 จ านวน 130 โครงการ เป็นโครงการที่น ามาปฏิบัติได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565)  จ านวน 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.16 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 จากการติดตามผลการด าเนินงาน  พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรค  
1. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ อบต. มีดังนี้ 

ปัญหา 
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
2) ชุมชนในเขตมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
3) ประชาชนมีความต้องการการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยส่วนรวมและส่วนตัวมีเป็นจ านวน
มาก อุปสรรค  
1) อ านาจหน้าที่ของ อบต. มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง  
 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  
ปัญหา  
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ

แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง 
2) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก 

โครงการ/กิจกรรมและไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
3) การด าเนินโครงการด าเนินการไม่ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย 
  อุปสรรค  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2) อบต. ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ 
และบางรายการงบประมาณมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  

 
ข้อเสนอแนะ  

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  มีระดับความส าเร็จที่สามารถ
บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. การด าเนินงานของ อบต. 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ   ใน

การ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่ 

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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2. การบริการประชาชน  

1) การให้บริการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต้องให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที  

 2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี 
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  

3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



ประกาศ อบต.ศรโีคตร
เรื�อง การรายงานผลการดําเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*******************************************
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให ้อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มลูและรายงานผลการดําเนนิงานใหป้ระชาชนทราบ รวมตลอดทั �ง มกีลไกใหป้ระชาชนในทอ้งถนิมสีว่นรว่ม
ดว้ย ประกอบกบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเตมิถงึ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและ
ประเมนิผลตอ่สภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ�น พรอ้มท ้งัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�นใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสบิหา้วนันับแตว่นัที�ผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่ว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสบิวันโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งคร ้งัภายในเดอืนธันวาคมของทกุปี     ดงันั�นเพื�อการปฏบิตั ิ
ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น อบต.ศรโีคตร จงึขอประกาศผลการดําเนนิงานการจัดทํางบประมาณ การใชจ้า่ย และ
ผลการดําเนนิงาน รวมทั �งการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา เพื�อใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบและกํากบัการบรหิารจัดการอบต.ศรโีคตร ดงั
นี�
ก. วสิยัทศัน ์ของอบต.ศรโีคตร
    "สาธารณูปโภคพรอ้ม สิ�งแวดลอ้มน่าอยู ่สูช่มุชนเขม้แข็ง แหลง่ประเพณีวฒันธรรม นอ้มนําเศรษฐกจิพอเพยีง"
ข. พนัธกจิ ของอบต.ศรโีคตร
    1.จัดใหม้โีครงสรา้งพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มที�ดี
    2.จัดใหม้กีารสง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติ
    3.จัดใหม้กีารสง่เสรมิศาสนา ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิ�น
    4.จัดใหม้กีารพัฒนาการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที�ดี
    5.จัดใหม้คีวามมั�นคง ความสงบเรยีบรอ้ย และพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์
    6.จัดใหม้กีารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ศรโีคตรไดกํ้าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้8 ยทุธศาสตร ์ดงันี�
    การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
        1. เคหะและชมุชน

    การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ
        1. สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
        2. การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
        3. การเกษตร
        4. งบกลาง

    การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคม
        1. สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
        2. รักษาความสงบภายใน
        3. ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน

    การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที�ยว
        1. ศาสนา วฒันธรรมและนันทนากร

    การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
        1. การเกษตร

    การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
        1. การศกึษา
        2. ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

    การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
        1. สาธารณสขุ
        2. งบกลาง

    การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร
        1. บรหิารทั�วไป
        2. การศกึษา
        3. สงัคมสงเคราะห์
        4. งบกลาง

ง. การวางแผน
    อบต.ศรโีคตร ไดจั้ดทําแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การ
จัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้รงิของประชาชนในพื�นที� กอ่นนํามาจัดทําโครงการเพื�อพัฒนาพื�นที� ที�บรรจไุวใ้นแผนพัฒนา 5 ปี ตอ่ไป
    อบต.ศรโีคตร ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกํ้าหนดโครงการที�จะดําเนนิการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยทุธศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565

จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 130 185,937,000.00 130 186,037,000.00 130 186,037,000.00 130 186,037,000.00 130 186,037,000.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 20 7,658,000.00 20 7,658,000.00 20 7,658,000.00 20 7,658,000.00 20 7,658,000.00

การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคม 5 2,675,000.00 5 2,675,000.00 5 2,675,000.00 5 2,789,600.00 5 2,789,600.00

การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยก
รรมและการทอ่งเที�ยว

1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม

3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00 3 75,000.00

ระบบสารสนเทศเพื�อการวางแผนและประเมนิผลของ อปท. (eplan-app0... file:///C:/Users/PAK/Desktop/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E...
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การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 7 2,961,220.00 7 2,961,220.00 7 2,961,220.00 7 2,961,220.00 7 2,961,220.00

การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 5 955,000.00 5 955,000.00 5 955,000.00 5 955,000.00 5 1,217,614.00

รวม 172 200,361,220.00 172 200,461,220.00 172 200,461,220.00 172 200,575,820.00 172 200,838,434.00

จ. การจดัทาํงบประมาณ
ผูบ้รหิารอบต.ศรโีคตร ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญัตงิบประมาณ โดยมโีครงการที�บรรจอุยูใ่นขอ้บญัญัตงิบประมาณ จํานวน 45 โครงการ งบประมาณ 3,727,360 บาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 11 613,800.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 15 361,500.00

การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคม 4 37,154.45

การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที�ยว - -

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 3 32,600.00

การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 6 1,896,392.00

การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 1 10,000.00

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 5 775,914.00

รวม 45 3,727,360.45

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณ อบต.ศรโีคตร มดีงันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ จาํนวนงบประมาณ หนว่ยงานทรีบัผดิชอบ
วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นดงเมอืงจอก
หมูท่ี� 8

0.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อปรับปรงุถนนใหใ้ชง้านได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

กอ่สรา้งถนน คสล. ถนนภาย
ในหมูบ่า้นและรอบหมูบ่า้น

2.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นเหลา่ลอ้ หมูท่ี�
3

0.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อกอ่สรา้งถนน คสล. ขนาด
กวา้ง 5 เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

กอ่สรา้งถนน คสล. รอบหมู่
บา้น

3.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นอี
โคตร หมูท่ี� 1

0.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อใหม้กีารระบายนํ�าที�ทว่ม
ขงัอยา่งรวดเร็ว

ปรับปรงุรอ่งระบายนํ�าเสน้
กลางหมูบ่า้นใหใ้ชง้านไดด้ี

4.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 88,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อทําการซอ่มแซมไฟฟ้า
สาธารณะใหม้แีสงสวา่งที�
เพยีงพอ

จัดซื�อวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้าเพื�อ
ดําเนนิการซอ่มแซม

5.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการซอ่มแซมถนนลกูรัง
บา้นคอ้ หมูท่ี� 2

50,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อปรับปรงุถนนใหใ้ชง้านได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

สถานที�กอ่สรา้งเริ�มจากดอนปู่
ตา ถงึที�นานายสมภพ จา่สมศรี

6.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นหนองหนิ หมูท่ี�
4

116,900.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อกอ่สรา้งถนน คสล. ถนน
ภายในหมูบ่า้นและรอบหมูบ่า้น

กอ่สรา้งถนน คสล. ภายในหมู่
บา้นและรอบหมูบ่า้น

7.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นดอนแคน หมูท่ี� 5

63,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อปรับปรงุถนนใหใ้ชง้านได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

กอ่สรา้งถนนดนิ สายจากที�นา
นางหมนุ โพธิ�หลา้ - ถนนปัท
มานนท์

8.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งปรับปรงุถนน
ดนิเพื�อการเกษตร หมูท่ี� 5

0.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อกอ่สรา้งปรับปรงุถนนดนิ
ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

กอ่สรา้งปรับปรงุถนนดนิเพื�อ
การเกษตร บรเิวณที�นางสํา ชู
กลิ�น - คลองหนองหนิเลงิ
หวาย

9.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการวางทอ่ระบายนํ�า
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นดง
เมอืงจอก หมูท่ี� 6

100,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อใหม้กีารระบายนํ�าที�ทว่ม
ขงัอยา่งรวดเร็ว

กอ่สรา้งปรับปรงุซอ่มแซมรอ่ง
ระบายนํ�าใหใ้ชง้านไดด้ี

10.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นสําโรง หมูท่ี� 7

79,000.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อปรับปรงุถนนใหใ้ชง้านได ้
อยา่งประสทิธภิาพ

เพื�อปรับปรงุซอ่มแซมถนนดนิ
สายจากที�นางหนู จนิดา - ถงึที�
นางสา มหาอตุ

11.
การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�น
ฐาน

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บา้นนํ�าสรา้ง หมูท่ี�
9

116,900.00
สํานัก/กองชา่ง, สํานักชา่ง,
กองโยธา, กองประปา

เพื�อปรับปรงุถนนใหใ้ชง้านได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

กอ่สรา้งถนน คสล. สายถนน
ปัทมานนท ์- วดัป่าดอนดู่

12.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการวันทอ้งถิ�นไทย 0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อจัดกจิกรรมวันทอ้งถิ�นไทย จัดกจิกรรมปีละ 1 ครั�ง

13.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติ
ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และผู ้
ป่วยเอดส์

5,000.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิ
สวสัดกิารพัฒนาคณุภาพชวีติ

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

14.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการ อบต.สญัจร พบ
ประชาชน

10,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนในการเขา้ถงึบรกิาร
ของ อบต.

ประชาชนในเขตพื�นที�ตําบลศรี
โคตร หมูท่ี� 1-9

15.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการสนับสนุนและสง่เสรมิ
กจิกรรมผูส้งูอายุ

0.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม จัดกจิกรรมวันผูส้งูอายุ
จัดสวสัดกิารและกจิกรรมรว่ม
กนัของผูส้งูอายใุนตําบล

16.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการปกป้องสถาบนัสําคญั
ของชาติ

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อสรา้งจติสํานกึในการปก
ป้องสถาบนัสําคญัของชาติ

ประชาชนในเขตพื�นที�ตําบลศรี
โคตร หมูท่ี� 1-9
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17.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาศกัยภาพสตรี 0.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อพัฒนาบทบาทคณะ
กรรมการหมูบ่า้น สตร ีผูนํ้า
ชมุชน

ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้กผู่นํ้า
ชมุชน

18.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน
การดําเนนิงานของกลุม่อาชพี

0.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อจัดตั �งและฝึกอาชพีใหก้บั
ผูท้ี�สนใจ

ประชาชนในเขตพื�นที�ตําบลศรี
โคตร หมูท่ี� 1-9

19.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอ
เพยีง

0.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อสง่เสรมิหมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

20.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการแขง่ขนักฬีาระหวา่ง
ตําบลและหน่วยงานอื�น

0.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อเสรมิสรา้งสขุภาวะอนัดแีก่
ผูเ้ลน่กฬีา

จัดการแขง่ขนัภายในหน่วย
งานและระหวา่งหน่วยงานอื�น

21.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการสตัวป์ลอดโรคคน
ปลอดภยัจากโรคพษิสนัุขบา้

2,000.00 กองสง่เสรมิการเกษตร เพื�อป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ พื�นที�ตําบลศรโีคตร

22.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการสมทบกองทนุ
สวสัดกิารชมุชนตําบลศรโีคตร

30,000.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อสมทบงบประมาณใหแ้ก่
กองทนุสวสัดกิารชมุชนตําบล
ศรโีคตร

กองทนุสวสัดกิารชมุชนตําบล
ศรโีคตร

23.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ การจัด
ระเบยีบสงัคม

4,500.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อสนับสนุนสง่เสรมิการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

24.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการทบทวนแผนพัฒนา
ทอ้งถิ�นขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

ประชาชนไดแ้สดงความคดิ
เห็นในการแกไ้ขปัญหาเพื�อให ้
บรกิารประชาชนในพื�นที�

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

25.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

โครงการบา้นทอ้งถิ�นไทยเทดิ
ไทอ้งคร์าชนัย์

10,000.00 สํานัก/กองสวสัดกิารสงัคม
เพื�อซอ่มแซมบา้นพักที�อยู่
อาศยัใหแ้กร่าษฎรผูย้ากไร ้
และผูด้อ้ยโอกาส

ราษฎรผูย้ากไรใ้นพื�นที�ตําบล
ศรโีคตร

26.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่
เสรมิคณุภาพชวีติ

เงนิสํารองจา่ย 300,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อจา่ยในโครงการชว่ยเหลอื
ประชาชนตามอํานาจหนา้ที�
หรอืในกรณีจําเป็นฉุกเฉนิไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

27.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชนและสงัคม

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล

25,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อใหบ้รกิารดา้นความ
ปลอดภยัใหก้บัประชาชนใน
พื�นที�ชว่งเทศกาลสําคญั เชน่
เทศกาลปีใหม ่เทศกาล
สงกรานต์

จัดตั �งจดุตรวจใหบ้รกิารชว่ง
เทศกาลสําคญั

28.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชนและสงัคม

โครงการจัดซื�อวสัดเุครื�องดบั
เพลงิ เครื�องหมายและไฟ
จราจร

10,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อจัดซื�อวสัดเุครื�องดบัเพลงิ
เครื�องหมายและไฟจราจร

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

29.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชนและสงัคม

โครงการป้องกนัและบรรเทา
ความเดอืดรอ้นของประชาชน
ที�เกดิจากสาธารณภยัตา่ง ๆ

2,154.45
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อชว่ยเหลอืราษฎรผูป้ระสบ
เหตสุาธารณภยั ภายในพื�นที�
ตําบลศรโีคตร

ประชาชนในเขตพื�นที�ตําบลศรี
โคตร หมูท่ี� 1-9

30.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบ
ชมุชนและสงัคม

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตั ิ
การจติอาสาภยัพบิตัปิระจํา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

0.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติ
อาสาภยัพบิตัปิระจําองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลศรโีคตร

จติอาสาในพื�นที� จํานวน 50
คน

31.

การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้ม

โครงการกําจัดขยะมลูฝอยสิ�ง
ปฏกิลูและนํ�าเสยี

8,000.00 กองสง่เสรมิการเกษตร
เพื�อดําเนนิการตามโครงการ
กําจัดขยะสิ�งปฏกิลูมลูฝอย
และนํ�าเสยี

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

32.

การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้ม

โครงการสนับสนุนการสง่เสรมิ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม

0.00 กองสง่เสรมิการเกษตร
เพื�อปรับปรงุสภาพภมูทิัศน์
ภายในเขต อบต.

ปรับปรงุสภาพภมูทิัศนภ์ายใน
อบต.

33.

การพัฒนาดา้นการบรหิาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้ม

โครงการสํารวจบํารงุรักษา
ดแูลที�สาธารณประโยชน์

24,600.00 กองสง่เสรมิการเกษตร
เพื�อรังวัดที�ดนิสาธารณ
ประโยชน์

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

34.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ 0.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อจัดการแขง่ขนักฬีาตา้นยา
เสพตดิและเสรมิสรา้งสขุภาวะ
อนัดแีกผู่เ้ลน่กฬีา

จัดการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ

35.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจัดหาวัสดอุปุกรณ์
กฬีา

20,000.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อจัดหาวัสดอุปุกรณ์การ
กฬีาใหนั้กเรยีนเยาวชนและ
ประชาชนในชมุชนของ อบต.

จัดซื�ออปุกรณ์กฬีาตามความ
ตอ้งการใหก้บั ม.9 และ
โรงเรยีนในเขต อบต.

36.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

วสัดงุานบา้นงานครัว (อาหาร
เสรมินม)

785,642.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลสง่เสรมิโภชนาการที�ดี
แกเ่ด็กนักเรยีน

เด็กนักเรยีนในโรงเรยีนและ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในพื�นที�

37.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใน
การบรหิารสถานศกึษา

1,070,750.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

สง่เสรมิโภชนาการที�ดแีกเ่ด็ก
นักเรยีน

เด็กนักเรยีนในโรงเรยีนและ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในพื�นที�

38.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการดา้นศาสนาภมูปัิญญา
ทอ้งถิ�นและประเพณีทอ้งถิ�น

0.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�ออนุรักษ์และจรรโลงไวซ้ ึ�ง
การศาสนาและวฒันธรรม

โครงการที�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ
อนุรักษ์และจรรโลงไวซ้ ึ�งการ
ศาสนาและวฒันธรรม

39.
การพัฒนาดา้นการศกึษา
ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการพัฒนาผูป้ระกอบ
วชิาชพีครแูละบคุลากรทาง
การศกึษา

20,000.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อเสรมิสรา้งพัฒนาการของ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ใหด้ยี ิ�งขึ�น

ครแูละบคุลากรในเขตพื�นที�
ตําบลศรโีคตร

40. การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ
โครงการจัดซื�อวสัดวุทิยา
ศาสตรห์รอืการแพทย์

10,000.00
สํานัก/กองการศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เพื�อจัดซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์
หรอืการแพทย์

ประชาชนในเขตพื�นที�ตําบลศรี
โคตร หมูท่ี� 1-9
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41.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

โครงการจัดการเลอืกตั �งผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นและสมาชกิสภา
ทอ้งถิ�น (กรณีครบวาระ)

605,914.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยสําหรับการ
เลอืกตั �งทั�วไปหรอืเลอืกตั �ง
ซอ่มในระดบัทอ้งถิ�นและระดบั
ชาต ิการทําประชามต ิการทํา
ประชาพจิารณ์

การเลอืกตั �ง การทําประชามติ
การทําประชาพจิารณ์ ตาม
ระบอบประชาธปิไตย

42.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

โครงการจัดงานรัฐพธิวีัน
สําคญัตา่ง ๆ

30,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

เพื�อสง่เสรมิสนับสนุนงานรัฐ
พธิ ีราชพธิ ีวนัสําคญัของชาติ
งานเฉลมิพระเกยีรตฯิ

งานรัฐพธิ ีงานวนัสําคญัตา่ง ๆ
ของชาต ิงานเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ

43.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

โครงการจัดทําแผนที�ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ

10,000.00 สํานัก/กองคลงั
เพื�อพัฒนาการจัดเก็บภาษีที�มี
ประสทิธภิาพมากขึ�น

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

44.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

โครงการภาษีสญัจร 0.00 สํานัก/กองคลงั
เพื�อเพิ�มรายไดใ้นการจัดเก็บ
ภาษีใหม้ากขึ�น

พื�นที�ตําบลศรโีคตร

45.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและ
การบรหิาร

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 130,000.00
สํานักปลดั อบจ., สํานักปลดั
เทศบาล, สํานักงานปลดั อบต.

สง่เสรมิสนับสนุนบคุลากรทอ้ง
ถิ�นเพื�อการปฏฺบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

พนักงานจา้ง

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ
     อบต.ศรโีคตร มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการดําเนนิโครงการตามขอ้บญัญัตงิบประมาณ โดยไดม้กีารกอ่หนี�ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 22 โครงการ จํานวนเงนิ 3,663,206 บาท มกีารเบกิจา่ยงบ
ประมาณ จํานวน 20 โครงการ จํานวนเงนิ 2,720,699 ลา้นบาท สามารถจําแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้งันี�

ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนี�ผกูพนั/
ลงนามในสญัญา

โครงการ การเบกิจา่ยงบประมาณ

การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 7 610,220.00 5 377,420.00

การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 5 240,780.00 5 240,780.00

การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคม 2 30,200.00 2 30,200.00

การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที�ยว

การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 2 21,520.00 2 21,520.00

การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 2 1,427,283.84 2 1,292,231.68

การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ

การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 4 758,547.50 4 758,547.50

รวม 22 3,088,551.34 20 2,720,699.18

    รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญัตงิบประมาณอบต.ศรโีคตร ที�มกีารกอ่หนี�ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีงันี�

ยทุธศาสตร์ ชื�อโครงการตามแผน
งบตามขอ้

บญัญตั/ิเทศบญัญตั ิ
ลงนามสญัญา เบกิจา่ย คงเหลอื

1. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 88,000.00 85,420.00 85,420.00 2,580.00

2. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการซอ่มแซมถนน
ลกูรัง บา้นคอ้ หมูท่ี� 2

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

3. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้น
หนองหนิ หมูท่ี� 4

116,900.00 116,400.00 0.00 500.00

4. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นดอนแคน หมูท่ี� 5

63,000.00 63,000.00 63,000.00 0.00

5. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการวางทอ่ระบายนํ�า
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นดง
เมอืงจอก หมูท่ี� 6

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

6. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการซอ่มแซมถนนดนิ
บา้นสําโรง หมูท่ี� 7

79,000.00 79,000.00 79,000.00 0.00

7. การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
โครงการกอ่สรา้งถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นนํ�า
สรา้ง หมูท่ี� 9

116,900.00 116,400.00 0.00 500.00

8.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส
และผูป่้วยเอดส์

5,000.00 4,880.00 4,880.00 120.00

9.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการ อบต.สญัจร พบ
ประชาชน

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

10.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

สมทบกองทนุสวสัดกิาร
ชมุชนตําบลศรโีคตร

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

11.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ การจัด
ระเบยีบสงัคม

4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00

12.
การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ

เงนิสํารองจา่ย 300,000.00 191,400.00 191,400.00 108,600.00

13.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน
และสงัคม

โครงการป้องกนัและลด
อบุตัเิหตใุนชว่งเทศกาล

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

14.
การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน
และสงัคม

วสัดเุครื�องดบัเพลงิ 10,000.00 5,200.00 5,200.00 4,800.00

15.
การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม

โครงการกําจัดขยะมลูฝอย
สิ�งปฏกิลู และนํ�าเสยี

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00
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16.
การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ�งแวดลอ้ม

คา่ใชจ้า่ยในการสํารวจ
บํารงุรักษาดแูลที�สาธารณ
ประโยชน์

24,600.00 13,520.00 13,520.00 11,080.00

17.
การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม

วสัดงุานบา้นงานครัว 785,642.00 730,649.84 595,597.68 54,992.16

18.
การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและ
วฒันธรรม

โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
ในการบรหิารสถานศกึษา

1,070,750.00 696,634.00 696,634.00 374,116.00

19.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริ
หาร

โครงการจัดการเลอืกตั �งผู ้
บรหิารทอ้งถิ�นและสมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น (กรณีครบวาระ)

605,914.00 605,851.50 605,851.50 62.50

20.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริ
หาร

โครงการจัดงานรัฐพธิ ีวัน
สําคญัตา่ง ๆ

30,000.00 13,800.00 13,800.00 16,200.00

21.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริ
หาร

โครงการจัดทําแผนที�ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์นิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

22.
การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริ
หาร

เงนิสมทบกองทนุประกนั
สงัคม

130,000.00 128,896.00 128,896.00 1,104.00

รายงานสรปุผลการดาํเนนิงาน ปี 2565
อบต.ศรโีคตร จตรุพกัตรพมิาน จ.รอ้ยเอ็ด

ยทุธศาสตร์

แผนการดาํเนนิการ
ท ั�งหมด

อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย

จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 130 186,037,000.00 11 613,800.00 7 610,220.00 5 377,420.00

2.การพัฒนาดา้นสงัคมและสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 20 7,658,000.00 15 361,500.00 5 240,780.00 5 240,780.00

3.การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและสงัคม 5 2,789,600.00 4 37,154.45 2 30,200.00 2 30,200.00

4.การพัฒนาดา้นการวางแผนการสง่เสรมิการลงทนุพาณชิยกรรมและการทอ่งเที�ยว 1 50,000.00 - -

5.การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 3 75,000.00 3 32,600.00 2 21,520.00 2 21,520.00

6.การพัฒนาดา้นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 7 2,961,220.00 6 1,896,392.00 2 1,427,283.84 2 1,292,231.68

7.การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 1 50,000.00 1 10,000.00

8.การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 5 1,217,614.00 5 775,914.00 4 758,547.50 4 758,547.50

รวม 172 200,838,434.00 45 3,727,360.45 22 3,088,551.34 20 2,720,699.18

ช. ผลการดาํเนนิงาน
     อบต.ศรโีคตร ไดดํ้าเนนิการโครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื�นที� โดยไดรั้บความรว่มมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื�นที�ตลอดจน
โครงการตา่งๆ ประสบผลสําเร็จดว้ยด ีกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทั �งในพื�นที�และพื�นที�ใกลเ้คยีง โดยมผีลการดําเนนิงานที�สําคญัดงันี�
อปท. ใสข่อ้มลูผลการดาํเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถา่ย ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดาํเนนิงานดา้นอื�น ๆ

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�น

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น

ชื�อ ตาํแหนง่ เบอรโ์ทรศพัท์ เบอรม์อืถอื email

ไมพ่บขอ้มลู

    ทั �งนี� หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ศรโีคตรทราบ เพื�อจะไดพ้จิารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรงุการดําเนนิการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื�นที�ในระยะตอ่ไป
    จงึประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 17 พฤศจกิายน 2565

                                                              นายก อบต.ศรโีคตร

ขอ้มลู ณ 17/11/2565
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