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บทที่ 4 
ผลการติดตามและประเมินผล 

 
 ในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 มีการแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับรายงานฉบับที่ 1 น้ี ผู้ประเมินได้ทําการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 
และครั้งที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวนทั้งหมด 667 โครงการ และได้นําโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ไปสู่การปฏิบัติ จํานวน 583 โครงการ แยกเป็นโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จํานวน 223 โครงการ จํานวนจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 
173 โครงการ จํานวนโครงการเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 187 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.41  
 

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการตามแผนฯ จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ร้อยละ

ของ
โครงการ
ท้ังหมด 

ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจําปี 

จ่ายขาด
เงินสะสม 

เงินทุน
สํารอง
สะสม 

รวม 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 515 92 171 186 449 87.18 
2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 13 8 2 0 10 76.92 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อม 9 7 0 0 7 77.78 
4. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 6 0 0 6 85.71 
 
ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ จํานวนโครงการ ร้อยละ
ของ

โครงการ
ท้ังหมด 

ตาม
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯ 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯไปสู่การปฏิบัติ 
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

จ่ายขาด
เงินสะสม 

เงินทุน
สํารอง

รวม 
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รายจ่าย
ประจําปี 

สะสม 

5. ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 60 52 0 0 52 86.67 
6. ด้านการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 29 27 0 1 28 96.55 
7. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 34 31 0 0 31 91.18 

รวม 667 223 173 187 583 87.41 
 

 งบประมาณในการดําเนินโครงการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่นําไปสู่การปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดสรรให้กับ
โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จํานวน 583 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
769,196,040 บาท (ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี, เงินสะสม, เงินทุนสํารองสะสม) เบิกจ่าย
เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) จํานวน 152,707,015.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.85  
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงงบประมาณการเบิกจ่าย ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณตามแผน 

(บาท) 
งบประมาณทีเ่บิกจ่ายจรงิ 

(บาท) 
ร้อยละ

1. ตามข้อบัญญัติ 529,114,040 127,338,715.15 24.07 
2. ตามการใช้จ่ายเงินสะสม 86,210,000 25,368,300.00 29.43 
3. ตามการใช้จ่ายเงินทุน
สํารองสะสม 153,872,000 0 0 

รวม 769,196,040 152,707,015.15 19.85
 

 ผู้ประเมินได้ทําการวิเคราะห์ งบประมาณตามแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์และตามส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณปี 2563 ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี  
 
4.1 วิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ลําดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวนเงิน 376,451,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.94 



โ
โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ของงบประม
จํานวนเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่
84,550,000
และตารางที่ 

 
ภาพ

 
 ใน
ที่ 1 ยุทธศาส
โครงการทั้งห
โครงการ คิด
จัดการบ้านเมื
ดังภาพที่ 4.2

1. 

3. 

5. 

7. 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

มาณทั้งหมด 
136,037,04
 6 ด้านการป้

0 บาท คิดเป็น
4.3 

พที่ 4.1 การจั

นงบประมาณ 
สตร์ที่ 1 ด้าน
หมด ลําดับที่ 
เป็นร้อยละ 8
มืองที่ดี จํานว
2 และตารางที

ร

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านทรัพยากรธรรมชา

ด้านการศึกษาและพัฒ

ด้านการพัฒนาการบริห

ประเมินผลการดําเ

ลําดับที่ 2 ยุ
40 บาท คิดเ
้องกันบรรเทา
นร้อยละ 10.

ัดสรรงบประม

2563 ยุทธศา
นโครงสร้างพ้ืน

2 ยุทธศาสต
8.92 ของโคร
น 31 โครงกา

ที่ 4.3 

2.43

17.69

10

ร้อยละของงบ

ติและส่ิงแวดล้อม

นาคุณภาพชีวิต

หารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
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เนินงานตามแผนพ

 

ยุทธศาสตร์ที่
ป็นร้อยละ 1
าสาธารณภัย 
.99 ของงบป

มาณประจําปี

าสตร์ที่มีจํานว
นฐาน จํานวน
ตร์ที่ 5 ด้านกา
รงการทั้งหมด
าร คิดเป็นร้อย

4.726.53

0.99
8.7

บประมาณจํา

พัฒนาองค์การบริห

 5 ด้านการศึ
17.69 ของงบ
และการจัดระ
ระมาณทั้งหม

 พ.ศ. 2563 จ

วนโครงการม
น 449 โครงก
ารศึกษาและพ
 ลําดับที่ 3 ยุ
ยละ 5.32 ขอ

2

าแนกตามยุท

2. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านการศาสน

6. ด้านการป้องกั

หารส่วนจังหวัดเชี

ศึกษาและพัฒ
บประมาณทั้
ะเบียบชุมชน 
มด รายละเอี

จาํแนกตามยุท

ากที่สุด 3 ลํา
การ คิดเป็นร้อ
พัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 
องโครงการทั้ง

48.94

ธศาสตร์

จและการท่องเท่ียว

นา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

กนับรรเทาสาธารณภัย แ

ชยีงใหม่             

ฒนาคุณภาพ
ทั้งหมด ลําดับ

สังคม จํานว
อียด ดังภาพที

ทธศาสตร์ 

าดับแรก คือ ล
อยละ 77.02
พชีวิต จํานวน
7 ด้านการบริ
งหมด รายละ

ตประเพณีภูมิปัญญาท้อ

และการจัดระเบียบชุมช

พชีวิต 
บที่ 3 
นเงิน 
ที่ 4.1 

 

ลําดับ
 ของ
น 52 
ริหาร
เอียด 

งถิ่น

ชน สังคม



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
ภา

 

1. ด้านโคร

3. ด้านทรัพ

5. ด้านการ

7. ด้านการ

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

าพที่ 4.2 การ

1.72
1.20

1.03

รงสร้างพ้ืนฐาน

พยากรธรรมชาติและส่ิง

รศึกษาและพัฒนาคุณภา

รพัฒนาการบริหารจัดกา

ประเมินผลการดําเ

จัดสรรโครงก

8.92
4

ร้อยละของ

แวดล้อม

าพชีวิต

ารบ้านเมืองท่ีดี
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เนินงานตามแผนพ

 

การประจําปี พ

4.80 5.32
งโครงการจํา

2.

4.

6.

พัฒนาองค์การบริห

พ.ศ. 2563 จาํ

77.0

แนกตามยุทธ

. ด้านเศรษฐกิจและการ

. ด้านการศาสนา ศิลปวั

. ด้านการป้องกันบรรเท

หารส่วนจังหวัดเชี

าแนกตามยุทธ

02

ธศาสตร์

ท่องเท่ียว

ัฒนธรรม จารีตประเพณี

าสาธารณภัย และการจั

ชยีงใหม่             

ธศาสตร์ 

ณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดระเบียบชุมชน สังคม
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ตามการใช้จ่ายเงินทุน

สํารองสะสม 
รวม ร้อยละของ

โครงการ
ทั้งหมด 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92 202,049,000 171 85,210,000 186 89,192,000 449 376,451,000 77.02 48.94 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 35,318,000 2 1,000,000   10 36,318,000 1.72 4.72 
3 .  ด้ า นท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 7 50,250,000     7 50,250,000 

 
1.2 6.53 

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 18,680,000     6 18,680,000 

 
1.03 2.43 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 52 136,037,040     52 136,037,040 

 
8.92 17.69 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 27 19,870,000   1 64,680,000 28 84,550,000 

 
4.80 10.99 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 31 66,910,000     31 66,910,000 5.32 8.70 
รวม 223 529,114,040 173 86,210,000 187 153,872,000 583 769,196,040 100 100 
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4.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสท่ี 2 ประจําปี 2563 ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 376,451,000 บาท รวม 449 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.02 ของโครงการ
ทั้งหมด โดยจําแนกเป็นโครงการภายใต้ข้อบัญญัติ จํานวน 92 โครงการ งบประมาณ 
202,049,000 บาท โครงการตามการใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 171 โครงการ งบประมาณ 
85,210,000 บาท โครงการตามการใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม 186 โครงการ งบประมาณ 
89,192,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 48.94 ของงบประมาณทั้งหมด ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด จากโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ได้ดําเนินการประจําปี
งบประมาณ 2563 
ตารางที่ 4.4 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ตามข้อบัญญัติ 

92 202,049,000 - 0 88 4 0 0.00 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 171 85,210,000 25,368,300 56 111 4 0 29.77 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารองสะสม 186 89,192,000 - 0 185 1 0 0.00 

รวม 449 376,451,000 25,368,300 56 384 9 0 6.74 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในไตรมาสท่ี 2 มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,368,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามการใช้จ่ายเงินสะสม 
จํานวน 25,368,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.77 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.48 
ของโครงการทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 384 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.52 ของ
โครงการทั้งหมด 



ย
 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.2 การเบิ
และการท่อง
 ใน
งบประมาณท
ทั้งหมด โดยจ
บาท โครงกา
เป็นร้อยละ 4
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.5 

 
ยุทธศาสตร์ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- รอดํา
 

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
เที่ยว 
นปีงบประมาณ
ทั้งสิ้น 36,31
จําแนกเป็นโค
ารตามการใช้
4.72 ของงบป

การเบิกจ่ายง

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

ดํ

ประเมินผลการดําเ

เนินการจํานว

4.3 ผลการดํา

ระมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 2563
18,000 บาท
รงการภายใต้
จ่ายเงินสะสม

ประมาณทั้งหม

งบประมาณข

งบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมั

 

85

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

วน 9 โครงกา

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจ

 ยุทธศาสตรด้์
ท รวม 10 โค
ต้ข้อบัญญัติ จํ
ม จํานวน 2 โ
มด  

ของยุทธศาสต

ณ 
มัติ 

งบประ
จ่าย

 

12.4

5.52

2

ของการดําเนิ

อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

ร คิดเป็นร้อย

การภายใต้ ยุท

จําปี 2563 ต

ด้านเศรษฐกิจ
รงการ คิดเป็
านวน 8 โครง
โครงการ งบป

ร์ด้านเศรษฐกิ

 
ะมาณที่
ยจริง 

ดําเ
กา
แล้
เสร็

48

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

ละ 2 ของโคร

ทธศาสตร์ที่ 1

ตามยุทธศาส

และการท่องเ
ป็นร้อยละ 1.
งการ งบประม
ประมาณ 1,0

กิจและการทอ่

ผลการ

นิน
าร 
ล้ว
ร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

รงการทั้งหมด

1 

สตร์ด้านเศรษ

เที่ยว ได้รับจัด
.72 ของโครง
มาณ 35,318
000,000 บาท

องเที่ยว 

รดําเนินงาน 

 รอ 
ดําเนิน
การ โ

ด 

 

ษฐกิจ

ดสรร
งการ

8,000 
ท คิด

ร้อย
งบป

ที
อ

 
ยกเลิก 
ครงการ 

 
ยละของ
ประมาณ
ที่ได้รับ
อนุมัติ 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

2.  ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว 

ตามข้อบัญญัติ 8 35,318,000 25,655,100 1 2 5 0 72.64 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 2 1,000,000 - 0 2 0 0 0.00 

รวม 10 36,318,000 25,655,100 1 4 5 0 70.64 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 
2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 25,655,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.64 ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 
25,655,100บาท คิดเป็นร้อยละ 72.64 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ โครงการจัดทํารถบุปผาชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของโครงการ
ทั้งหมด ได้แก่ 
1. ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับและงานประติมากรรมจังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว โครงการ

พระราชดําริดอยคํา บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองแหง จังหวัด
เชียงใหม่ 

- รอดําเนินการจํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 
ได้แก่ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
3. กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหนองน้ําป่าแง 

 



 

3

ไ
โ

 
ยุทธศาสต

.  ด้านทรพัย

ตามข้อบัญ

รวม 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.3 การ
ทรัพยากรธร
 ใน
ได้รับจัดสรร
โครงการทั้งห
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.6 

ตร์ 

จํา
โคร

กิจก

ยากร ธรรมชา

ญญัติ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

เบิกจ่ายงบ
รรมชาติและสิ
นปีงบประมา
งบประมาณท

หมด โดยเป็นโ

การเบิกจ่ายง

านวน 
รงการ
/ 

กรรม

งบป
ท่ีได้

 

าติและสิ่งแวด

7 50,2

7 50,2

ประเมินผลการดําเ

4.4 ผลการดํา

ประมาณไต
สิ่งแวดล้อม 
ณ พ.ศ. 256
ทั้งสิ้น 50,25
โครงการภายใ

งบประมาณข

ประมาณ 
้รับอนุมัติ 

ง

ดลอ้ม 

250,000 

250,000 1

50

ร้อยละข

ดําเนินการแ
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เนินงานตามแผนพ

เนินงานโครง

ตรมาสที่ 2 

63 ยุทธศาสต
50,000 บาท 
ใต้ข้อบัญญัติทั้

ของยุทธศาสต

 
งบประมาณที่จ

จริง 

14,566,131.

14,566,131.

10

ของการดําเนิ

แล้วเสร็จ อยู่ระ

พัฒนาองค์การบริห

  

การภายใต้ ยุท

ประจําปี 2

ตร์ด้านทรัพย
รวม 7 โครง

ทัง้หมด  

ร์ด้านทรัพยา

จ่าย
ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

70 0 

.70 0 

นนิโครงการ

ะหว่างดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

ทธศาสตร์ที่ 2

2563 ตามย

ากรธรรมชาต
การ คิดเป็นร้

กรธรรมชาติแ

ผลการดําเน

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร
ด

4 

4 

40

รอดําเนินการ

ชยีงใหม่   

2 

ยุทธศาสตร์

ติและสิ่งแวด
ร้อยละ 1.20

และสิ่งแวดลอ้

เนินงาน 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเล
โครง

3 0

3 0

 

ด้าน

ดล้อม 
 ของ

อม 

 
ร้อยละข
งบประม

ที่ได้รบั
อนุมัติ

 
ลิก 
การ

0 28.9

0 28.9

ของ
มาณ
บ
ต ิ

9 

9 



ไ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
 กา
ไตรมาสท่ี 2 ม
งบประมาณย
ทั้งหมด ทั้งนี
แผนงานต่าง 

 
4.1.4 การเบิ
ศิลปวัฒนธร

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ารเบิกจ่ายงบ
มีการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่
น้ียุทธศาสตร์
ๆ แล้วดังน้ี 

- อยู่ระ
โครงก
1. บ

ด
2.   ย
3.   ร
     รั
4.   ป

- รอดํา
ทั้งหม
ได้แก่ 
1. ทํ
2. ฝึ
3. ฝึ

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
รม จารีตประ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณของ
ยงบประมาณร

3 โดยเป็นก
ร์ด้านทรัพยา

ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด ได
บริหารจัดการโ
ดอยสะเก็ด จงั
ย่อยก่ิงไม้ใบไม้
รณรงค์ประชา
ักษา อนุรักษ์ 
ปลูกต้นไม้เพ่ิม
าเนินการจําน
มด 

 
ทาํปุ๋ยหมักจาก
ฝกอบรมสัมมน
ฝกอบรมการจั

4.5 ผลการดํา

ระมาณไตรม
ะเพณี และภูมิ

42.

ร้อย

อยู่ระห
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เนินงานตามแผนพ

งยุทธศาสตร์ด
รวมทั้งสิ้น 14
ารเบิกจ่ายงบ
ากรธรรมชาติ

นงานจํานวน
ด้แก่  
โรงงานทําปุ๋ย
งหวัดเชียงใหม
ม้และเศษวัสดุ
าสัมพันธ์เพ่ือส
และฟื้นฟูทรั

มพ้ืนที่สีเขียวเพ
นวน 3 โครง

กก่ิงไม้ใบไม้แล
นาและทัศนศึ
จดัการของเสีย

เนินงานโครง

มาสที่ 2 ประ
มิปัญญาท้อง

.86

ยละของการด

หว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

  

ด้านทรัพยาก
,566,131.70
บประมาณโคร
ติและสิ่งแวด

น 4 โครงการ

หมักจากของ
ม่ 
ดุเหลือทิ้งทางก
สร้างจิตสํานึก
ัพยากรธรรมช
พ่ือลดภาวะโล
การ คิดเป็น

ละเศษวัสดุเห
กษาดูงาน กา
ยอันตรายจาก

การภายใต้ ยุท

ะจําปี 2563
ถ่ิน 

5

ดําเนินโครงก

รอดําเนิน

หารส่วนจังหวัดเชี

รธรรมชาติแล
 บาท คิดเป็น
รงการภายใต้
ล้อม มีการดํ

ร คิดเป็นร้อ

เหลือใช้ ตําบ

การเกษตร จงั
และความตระ
ชาติและสิ่งแว
ลกร้อน จังหวั
นร้อยละ 42.

ลือทิ้งทางการ
ารบริหารจัดก
ชุมชน จังหวัด

ทธศาสตร์ที่ 3

ตามยุทธศา

57.14

าร

การ

ชยีงใหม่   

ละสิ่งแวดล้อ
นร้อยละ 6.74
ต้งบตามข้อบัญ
ดําเนินงานภา

ยละ 57.14 

ลป่าป้อง อําเ

งหวัดเชียงใหม
ะหนักในการดู
วดล้อม  
ัดเชียงใหม่ 
86 ของโครง

รเกษตร  
ารขยะมูลฝอ
ดเชียงใหม่ 

3 

าสตร์ด้านศา

ม ใน
4 ของ
ญญัติ
ายใต้

ของ

เภอ 

ม่ 
ดูแล 

งการ

ย        

 

าสนา 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 18,680,000 บาท รวม 6 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 1.03 ของโครงการทั้งหมด โดยเป็นโครงการภายใต้ข้อบัญญัติทั้งหมด  
 
ตารางที่ 4.7 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน  
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ได้รับ
อนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ

4.  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ตามข้อบัญญัติ 6 18,680,000 10,173,040 1 4 0 1 54.46 

รวม 6 18,680,000 10,173,040 1 4 0 1 54.46 
  
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,173,040 บาท คิด
เป็นร้อยละ 54.46 ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
ภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ ประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. เครือข่ายการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาและ

เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (The Sacred City of Chiang Mai) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ 
3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงใหม่ 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สําคัญของจังหวัด

เชียงใหม่ 



โ

ยุทธศ
 

5.  ด้านก

ตามข้อ

รว

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

4.1.5 การเบิ
และพัฒนาคุ
 ใน
จัดสรรงบปร
โครงการทั้งห
 
ตารางที่ 4.8 

 
ศาสตร์ 

โ

กิ

การศกึษาแล

อบัญญัติ 

วม 
 
 กา
มาสที่ 2 มีก

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- ยกเลิ
ทั้งหม
ไวรัสโ

ภาพท่ี 4
บิกจ่ายงบปร
ณภาพชีวิต 
นปีงบประมาณ
ระมาณทั้งสิ้น
หมด โดยเป็นโ

การเบิกจ่ายง

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

ที
 

ะพัฒนาคุณภ

52 1

52 13

ารเบิกจ่ายงบ
ารเบิกจ่ายงบ

ดําเนิน

ประเมินผลการดําเ

กโครงการจํา
มด ได้แก่ ป๋าเ
โคโรนา 2019

4.6 ผลการดํา
ะมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 2563
น 136,037,0
โครงการภายใ

งบประมาณข

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

ภาพชีวิต 

36,037,040

36,037,040

ประมาณของ
บประมาณรว

ร้อยละ

นการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

านวน 1 โคร
เวณีป๋ีใหม่เมือ
9 (covid-19)

เนินงานโครง
าสที่ 2 ประจ

3 ยุทธศาสตร์ด
040 บาท รว
ใต้ข้อบัญญัติทั้

ของยุทธศาสต

 
งบประมาณ

จ่ายจริง
 

43,344,1

43,344,1

งยุทธศาสตร์ด้
วมทั้งสิ้น 43,

16.

66.66

16.67

ะของการดําเนิ

อยู่ระหว่าง

พัฒนาองค์การบริห

  

รงการ คิดเป็น
องเจียงใหม่ เนื

การภายใต้ ยุท
จําปี 2563 ต

ด้านการศึกษ
วม 52 โครงก
ทัง้หมด  

ร์ด้านการศึกษ

ณท่ี
ง 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ

163 4 

163 4 

ด้านการศึกษา
344,163 บา

67

นนิโครงการ

งดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

นร้อยละ 16.
น่ืองจากเกิดกา

ทธศาสตร์ที่ 4
ตามยุทธศาสต

าและพัฒนาค
การ คิดเป็นร้

ษาและพัฒนา

ผลการดํา

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 
ด

17 

17 

าและพัฒนาคุณ
าท คิดเป็นร้อ

ยกเลิกโครงก

ชยีงใหม่   

.67 ของโครง
ารแพร่ระบาด

4 
ตร์ด้านการศึ

คุณภาพชีวิต ไ
ร้อยละ 8.92

าคุณภาพชีวิต

าเนินงาน 

รอ 
ดําเนินก

าร 
ยก
โคร

31 

31 

ณภาพชีวิต ใน
อยละ 31.86

การ

งการ
ดของ

 

ศึกษา

ได้รับ
ของ

ร้อยล
งบประ
ได้รับ

 
กเลิก 
รงการ 

0 31

0 31

นไตร
 ของ

 
ละของ
ะมาณที่
อนุมัติ 

.86 

.86 



โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

งบประมาณย
ทั้งหมด ทั้งน้ี
แผนงานต่าง 

 
4.1.6 การเบิ
บรรเทาสาธา
 ใน
จัดระเบียบ ช
คิดเป็นร้อยล
โครงการ งบป
งบประมาณ 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่
น้ียุทธศาสตร์
ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนิน
โครงก
1. จั
2. ก

กํ
ใน

3. ง
4. ก

- อยู่ระ
โครงก

- รอดํา
ทั้งหม

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบประ
ารณภัยและก
นปีงบประมาณ
ชุมชน สังคม 
ะ 4.80 ของโ
ประมาณ 19,
64,680,000 

ดาํเนิน

ประเมินผลการดําเ

5 โดยเป็นก
ด้านด้านการ

นงานโครงกา
การทั้งหมด ได
จดังานปฏิรูปก
การพัฒนากา
กํากับการ ตําร
นสังกัด  กอง
านวันเด็กแห่ง

การแข่งขันกรฑี
ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด 
าเนินการจําน
มด  

4.7 ผลการดํา

ะมาณไตรมา
การจัดระเบียบ
ณ พ.ศ. 2563
ได้รับจัดสรร

โครงการทั้งหม
870,000 บาท
บาท  คิดเป็น

59.62

ร้อยละ

นการแลว้เสรจ็
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เนินงานตามแผนพ

ารเบิกจ่ายงบ
รศึกษาและพั

ารแล้วเสร็จจํา
ด้แก่  
การศึกษาเชียง
ารศึกษาโรงเรี
รวจตระเวนชา
กํากับ ตํารวจ
งชาติ องค์การ
ฑาผู้สูงอายุชิง
นงานจํานวน

นวน 31 โครง

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจํ
บชุมชน สังค
3 ยุทธศาสตร์
รงบประมาณท
มด โดยจําแน
ท โครงการตา
นร้อยละ 10.9

ะของการดําเ

จ อยู่ระหว

พัฒนาองค์การบริห

  

บประมาณโคร
ัฒนาคุณภาพ

านวน 4 โครง

งใหม่ อบจ.เชี
รียนตํารวจต
ายแดนที่ 33)
จตระเวนชายแ
รบริหารส่วนจั
งชนะเลิศแห่ง
 17 โครงกา

งการ คิดเป็น

การภายใต้ ยุท

าปี 2563 ตา
ม   
ด้านการป้องก
ทั้งสิ้น 84,55
นกเป็นโครงกา
ามการใช้จ่าย
99 ของงบประ

7.69

32.6

เนินโครงการ

วา่งดาํเนินกา

หารส่วนจังหวัดเชี

รงการภายใต้
พชีวิต มีการด

งการ คิดเป็นร

ยงใหม่ 
ระเวนชายแ
สํานักการศึก

แดน  จังหวัดเ
จงัหวัดเชียงให
ประเทศไทย 
ร คิดเป็นร้อ

นร้อยละ 59.

ทธศาสตร์ที่ 5

ามยุทธศาสต

กันบรรเทาสา
0,000 บาท 
ารภายใต้ข้อบั
เงินทุนสํารอง
ะมาณทั้งหมด

9

าร รอดาํเนิ

ชยีงใหม่   

ต้งบตามข้อบัญ
ดําเนินงานภา

ร้อยละ 7.69

แดน (อุดหนุน
กษาฯและโรง
เชียงใหม่ 
หม่ 
จังหวัดเชียงใ

อยละ 32.69 

.62 ของโครง

5 

ตร์ด้านการป้อ

าธารณภัยและ
รวม 28 โคร

บัญญัติ จํานวน
งสะสม 1 โคร
  

นินการ

ญญัติ
ายใต้

 ของ

นกอง
เรียน

ใหม่ 
ของ

งการ

 

องกัน

ะการ
งการ  
น 27 
งการ 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.9 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
                การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน  
ร้อยละของ
งบประมาณ

ที่ได้รับ
อนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

6.  ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ ชุมชน สังคม 

ตามข้อบัญญัติ 27 19,870,000 9,158,384.50 24 2 1 0 46.09 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารองสะสม 1 64,680,000 - 0 1 0 0 0.00 

รวม 28 84,550,000 9,158,384.50 24 3 1 0 10.83 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ
จัดระเบียบ ชุมชน สังคม ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,158,384.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.83 ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 9,158,384.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.09 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัด
ระเบียบ ชุมชน สังคม มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 
ของโครงการทั้งหมด 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.1.7 การเบิ
จัดการบ้านเมื
 ใน
จัดสรรงบประ
ทั้งหมด โดยจ
 
 
 
 
 
 
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

1. ร
(จ

2. ฝึ
เชี

3. โค
- รอดํา

ได้แก่
เชียงใ

 

ภาพท่ี 4

บิกจ่ายงบปร
มืองที่ดี 
นปีงบประมาณ
ะมาณทั้งสิ้น 6
จําแนกเป็นโค

ด

ประเมินผลการดําเ

ณรงค์ให้ความ
จังหวัดเชียงให
ฝกอบรมและ
ชียงใหม่ (จังห
ครงการขุดเจา
เนินการจํานว
 ป้องกัน บําบั
ใหม่ 

4.8 ผลการดํา

ะมาณไตรมา

ณ พ.ศ. 256
66,910,000
รงการภายใต้

1

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

มรู้ด้านการป้อ
หม่) 
ะฝึกซ้อมแผน
หวัดเชียงใหม)่
าะบ่อบาดาล 
วน 1 โครงกา
บัด แก้ไขปัญห

เนินงานโครง

าสที่ 2 ประจํ

3 ยุทธศาสต
บาท รวม 31

ต้ข้อบัญญัติทั้ง

10.71

3.58
ะของการดําเนิ

จ อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

องกันและบรร

นป้องกันแล
) 
(ตามการใช้จ

าร คิดเป็นร้อย
หาอาชญากรร

การภายใต้ ยุท

ําปี 2563 ตา

ร์ด้านการบริ
 โครงการ คดิ
หมด 

85.71

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

รเทาสาธารณ

ะบรรเทาสา

จา่ยเงินทุนสําร
ยละ 3.58 ขอ
รมและปัญหา

ทธศาสตร์ที่ 6

ามยุทธศาสต

หารจัดการบ้
ดเป็นร้อยละ 5

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

ภัย อบจ.เชีย

าธารณภัย อ

รองสะสม) 
องโครงการทั้ง
ายาเสพติด จัง

6 

ตร์ด้านการบริ

บ้านเมืองที่ดี ไ
5.32 ของโคร

งใหม่ 

อบจ .

งหมด 
งหวัด

 

ริหาร

ได้รับ
งการ
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

 
 
ตารางที่ 4.10 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครงการ 

7.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ตามข้อบัญญัติ 31 66,910,000 24,441,895.95 4 8 19 0 36.53 

รวม 31 66,910,000 24,441,895.95 4 8 19 0 36.53 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ใน             
ไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมท้ังสิ้น 24,441,895.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 
ของงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 7 โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตาม
ข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ียุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการดําเนินงานภายใต้
แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศใน

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ 
- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81 ของ

โครงการทั้งหมด  
- รอดําเนินการจํานวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของโครงการ

ทั้งหมด  



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

 
4.2 วิเคราะ
จําแนกตาม
 จา
ราชการที่ได้รั
 ลาํ
ของงบประมา
 ลํา
15.89 ของงบ
 ลํา
ของงบประมา
 ลํา
ของงบประมา
 ลาํ
ของงบประมา
 ลํา
งบประมาณทั
 ลํา
งบประมาณทั

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

ะห์การเบิกจ
มส่วนราชกา
ากผลการวิเค
รับการจัดสรรง
าดับที่ 1 สํานั
าณทั้งหมด  
าดับที่ 2 สํานั
บประมาณทั้ง
าดับที่ 3 สํานั
าณทั้งหมด  
าดับที่ 4 กอง
าณทั้งหมด  
าดับที่ 5 กองกิ
าณทั้งหมด 
าดับที่ 6 กอง
ทั้งหมด  
าดับที่ 7 กอง
ทั้งหมด ดังภาพ

ด

ประเมินผลการดําเ

4.9 ผลการดํา

จ่ายงบประม
ารภายในอง
คราะห์ งบปร
งบประมาณ เ
ักการช่าง ได้รั

นักการศึกษาฯ
หมด 

นักปลัดฯ ได้รั

งการเจ้าหน้า

กิจการสภาฯ 

งแผนฯ ได้รับ

งคลัง ได้รับง
พที่ 4.10 และ

61.29

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ
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เนินงานตามแผนพ

เนินงานโครง

มาณโครงกา
งค์การบริหา
ระมาณโครงก
เรียงตามลําดับ
รับงบประมาณ

ฯ ได้รับงบปร

รับงบประมาณ

ที่ ได้รับงบป

 ได้รับงบประ

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ะตารางที่ 4.1

12.

ของการดําเนิ

อยู่ระหว่างด

พัฒนาองค์การบริห

  

การภายใต้ ยุท

ารองค์การบ
ารส่วนจังหวั
การ ประจําปี
ับมากไปน้อย 
ณ 522,969,0

ระมาณ 122,

ณ 96,875,00

ระมาณ 12,9

ะมาณ 8,100

5,150,000 บ

920,000 บ
11 

9
25.8

นนิโครงการ

ดําเนินการ รอ

หารส่วนจังหวัดเชี

ทธศาสตร์ที่ 7

บริหารส่วนจั
วดัเชียงใหม่
ปงบประมาณ 
ดังน้ี  

000 บาท คิดเ

,262,040 บา

00 บาท คิดเ

920,000 คิด

,000 บาท คิด

บาท คิดเป็นร

าท คิดเป็นร้

1

อดําเนินการ

ชยีงใหม่   

7 

จังหวัดเชียง
ม่ 
 พ.ศ. 2563 

เป็นร้อยละ 6

าท คิดเป็นร้อ

เป็นร้อยละ 1

ดเป็นร้อยละ 

ดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 0.67

ร้อยละ 0.12 

 

งใหม่

ส่วน

67.99 

อยละ 

2.59 

1.68 

1.05 

 ของ

ของ



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

ภาพท่ี 4.10 
บริหารส่วนจั
 ใน
ราชการที่มีจํา
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
ทั้งหมด 
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
ทั้งหมด  
 ลํา
0.86 ของโคร
 ลํา
ทั้งหมด  ดังภ

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

การจัดสรรงบ
ังหวัดเชียงให
นปีงบประมาณ
านวนโครงกา
าดับที่ 1 สํานั

าดับที่ 2 สํานั

าดับที่ 3 สําน

าดับที่ 4 กอง

าดับที่ 5 กอง
รงการทั้งหมด
าดับที่ 7 กอง
ภาพที่ 4.11 แ

15.89

1. สาํนักการช

4. กองแผนฯ

7. กองกจิการ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณปร
ม่ 
ณ พ.ศ. 256
ร เรียงตามลาํ

นักการช่าง จํา

นักการศึกษาฯ

นักปลัดฯ จํา

การเจ้าหน้าที

งแผนฯ และก
  
กิจการสภาฯ

และตารางที่ 4

12.59
0.67

1.68

ร้อยละข

ชา่ง

สภาฯ
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เนินงานตามแผนพ

ระจําปี พ.ศ. 2

3 มีจํานวนโค
าดับมากไปนอ้
านวน 489 โค

ฯ จํานวน 44 

านวน 28 โคร

ที่ จํานวน 9 โ

กองคลัง จําน

ฯ  จํานวน 3 โ
4.11 

0.12 1.05
ของโครงการจํ

2. สาํนักการ

5. กองการเจ

พัฒนาองค์การบริห

  

2563 จําแนกต

ครงการท้ังหม
อย ดังน้ี  
ครงการ คิดเป็

โครงการ คิด

รงการ คิดเป็

โครงการ คิดเ

วนหน่วยงาน

โครงการ คิดเ

67

จําแนกตามสว่

รศกึษาฯ

จา้หนา้ที่

หารส่วนจังหวัดเชี

ตามส่วนราชก

มด 583 โครง

ป็นร้อยละ 83

เป็นร้อยละ 7

ปนร้อยละ 4.

เป็นร้อยละ 1

นละ 5 โครงก

เป็นร้อยละ 0

7.99

วนราชการ

3. สาํนักป

6. กองคลงั

ชยีงใหม่   

การภายในองค

งการ สําหรับ

3.88 ของโคร

7.55 ของโคร

.80 ของโครง

1.54 ของโคร

าร คิดเป็นร้อ

0.51 ของโคร

ปลดัฯ

งั

 
ค์การ

บส่วน

งการ

งการ

งการ

งการ

อยละ 

งการ



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม
 

ภาพท่ี 4.11 
บ ริ ห

1

5

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

การจัดสรรโ
า ร ส

1. สํานักการช่าง

5. กองการเจ้าหน้าที

ประเมินผลการดําเ

ครงการประจ
ส่ ว น

7.5

0.86 1
ร้อยละข

2. สํานักก

ที่ 6. กองคล
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เนินงานตามแผนพ

จําปี พ.ศ. 25
จั ง ห

55

4.80
1.54 0.86

ของโครงการจํ

การศึกษาฯ

ลัง

พัฒนาองค์การบริห

  

563 จําแนกต
วั ด

83.88

0.51

จําแนกตามสว่

3. สํานักปลัดฯ

7. กองกิจการสภ

หารส่วนจังหวัดเชี

ามส่วนราชก
เ ชี ย

วนราชการ

4. กอง

าฯ

ชยีงใหม่   

การภายในองค
ง ใ ห

งแผนฯ

 
ค์การ

ม่
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รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่     ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ แยกตามส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

ตามข้อบัญญตัิ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ตามการใช้จ่ายเงินทุน
สํารองสะสม 

รวม ร้อยละ
ของ

โครงการ
ทั้งหมด จํานวน

โครงการ 
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

1. สํานักการช่าง 129 282,887,000 173 86,210,000 187 153,872,000 489 522,969,000 67.99 
2. สํานักการศึกษาฯ 44 122,262,040     44 122,262,040 15.89 
3. สํานักปลัดฯ 28 96,875,000     28 96,875,000 12.59 
4. กองแผนฯ 5 5,150,000     5 5,150,000 0.67 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 9 12,920,000     9 12,920,000 1.68 
6. กองคลัง 5 920,000     5 920,000 0.12 
7. กองกิจการสภาฯ 3 8,100,000     3 8,100,000 1.05 
8. กองพัสดุ -      - - - 
9. หน่วยตรวจสอบฯ -      - - - 

รวม 223 529,114,040 173 86,210,000 187 153,872,000 583 769,196,040 100 

-115- 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

4.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 ของสํานักการช่าง 
 ในปีงบประมาณ พ .ศ .  2563 สํานักการช่าง ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
522,969,000 บาท รวม 489 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของงบประมาณทั้งหมด โดย
จําแนกเป็นงบประมาณภายใต้ข้อบัญญัติ จํานวนงบประมาณ 282,887,000 บาท ตามการใช้
จ่ายเงินสะสม จํานวนงบประมาณ 86,210,000 บาท ตามการใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม จํานวน
งบประมาณ 153,872,000 บาท ซึ่งถือเป็นหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดและมีจํานวน
โครงการมากที่สุดอีกด้วย 
 
ตารางที่ 4.12 การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักการช่าง 

 
หน่วยราชการภายใน 

 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ีจ่าย

จริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 
 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิก 
โครง 
การ 

1.  สํานักการช่าง 

ตามข้อบัญญัติ 129 282,887,000 26,583,966.20 24 97 8 0 9.40 
ตามการใช้จ่ายเงิน
สะสม 173 86,210,000 25,368,300.00 56 113 4 0 29.43 
ตามการใช้จ่าย
เงินทุนสํารอง
สะสม 186 153,872,000 - 0 185 2 0 0.00 

รวม 489 522,969,000 51,952,266.20 80 395 14 0 11.34 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักการช่าง ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 51,952,266.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.34 ของงบประมาณสํานักการช่าง โดยเป็น
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติ จํานวน 26,583,966.20 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.40 ของงบประมาณ  ตามการใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 25,368,300.00 คิดเป็นร้อยละ 
29.43 ของงบประมาณ ทั้งน้ีสํานักการช่าง มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.36 
ของโครงการทั้งหมด  

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 395 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.78 ของ
โครงการทั้งหมด  



 
หน่วยราชก

 

2.  สํานักกา

ตามข้อบัญญ

รวม 

โ

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
4.2.2 การเบิ
 ใน
122,262,040
เป็นงบประมา
ตารางที่ 4.1

การภายใน 

ารศึกษา 

ญัติ 

 กา
งบประมาณร
โดยเป็นการเบ
การดําเนินงา

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

- รอดํา
ทั้งหม

ภาพท่ี 

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
0 บาท รวม 4
าณภายใต้ข้อบ
3 การเบิกจ่า

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม  

44 

44 1
ารเบิกจ่ายง
รวมทั้งสิ้น 46,
บิกจ่ายงบประ
นภายใต้แผน

- ดําเนิน
โครงก

ประเมินผลการดําเ

าเนินการจําน
มด  

4.12 ผลการ

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 25
44 โครงการ คิ
บัญญัติทั้งหม
ยงบประมาณ

งบประมาณ
ท่ีได้รับอนุมัติ

122,262,040

122,262,040
บประมาณข
,867,218 บา
ะมาณโครงกา
งานต่าง ๆ แล
นงานโครงกา
การทั้งหมด ได

ร้อย

ดําเนินการแล้ว
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นวน 14 โคร

รดําเนินงานโค

สที่ 2 ประจํา ี
563 สํานักก
คิดเป็นร้อยละ
ด 

ณของสํานักกา

 
งบประม

จ่ายจริ
 

0 46,867,

0 46,867,
ของสํานักก
าท คิดเป็นร้อย
ารภายใต้งบต
ล้วดังน้ี 
รแล้วเสร็จจํา
ด้แก่ 

80.78

2.86
ยละของการดํ

เสร็จ อยู่ระห

พัฒนาองค์การบริห

รงการ คิดเป็

ครงการของสาํ

ป ี2563 ของ
ารศึกษา ได้
ะ 15.89 ของง

รศึกษา 

าณที่
ริง 

ผลกา

ดําเนนิ
การ
แล้ว
เสร็จ

,218 5

,218 5
ารศึกษา ใน
ยละ 38.33 ข
ามข้อบัญญัติ

านวน 5 โครง

16.3
ดําเนินโครงกา

หว่างดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

นร้อยละ 2.

านักการช่าง 

งสํานักการศึก
้รับจัดสรรงบ
งบประมาณทั้

ารดําเนินงาน 

น อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 
ด

19 

19 
นไตรมาสที่ 2
ของงบประมา
ทั้งหมด ทั้งน้ีส

การ คิดเป็นร้

6
าร

รอดําเนินการ

ชยีงใหม่   
 

86 ของโครง

กษา 
บประมาณทั้

ทัง้หมด โดยจํา

รอ 
ดําเนินก

าร 
ยกเลิ
โครงก

19 1 

19 1 
2 มีการเบิก
าณสํานักการศึ
้สํานักการศึกษ

ร้อยละ 11.36

งการ

 

ทั้งสิ้น 
าแนก

 
ร้อยละข
งบประม

ท้ังหม
 

ลิก 
การ 

38.3

38.3
กจ่าย
ศึกษา 
ษา มี

6 ของ

ของ
มาณ
มด 

3 

33 



 

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
4.2.3 การเบิ
 ใน
บาท รวม 2
งบประมาณภ
 
ตารางที่ 4.1

จําน

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

1. ป
2. ก

กํ
ใน

3. จั
4. ง
5. ก

- อยู่ระ
โครงก

- รอดํา
ทั้งหม

- ยกเลิ
ทั้งหม
ไวรัสโ

ภาพท่ี 4

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมาณ
28 โครงการ 
ภายใต้ข้อบัญญ

4 การเบิกจ่า

นวน งบป

โครงการแล้ว

ประเมินผลการดําเ

ประเพณีเดือน
การพัฒนากา
กํากับการตํารว
นสังกัด  กอง
จดังานปฏิรูปก
านวันเด็กแห่ง

การแข่งขันกรฑี
ะหว่างดําเนิน
การทั้งหมด 
าเนินการจําน
มด  
กโครงการจํ

มด ได้แก่ ป๋าเ
โคโรนา 2019

4.13 ผลการด

ะมาณไตรมาส
ณ พ.ศ. 2563
คิดเป็นร้อย

ญัติทั้งหมด 

ยงบประมาณ

ประมาณ 

43

รอ้

วเสร็จ ระหว
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นย่ีเป็งเชียงใหม
ารศึกษาโรงเรี
วจตระเวนชา
กํากับตํารวจต
การศึกษาเชียง
งชาติ องค์การ
ฑาผู้สูงอายุชิง
นงานจํานวน

นวน 19 โครง

ํานวน 1 โคร
เวณีป๋ีใหม่เมือ
9 

ดําเนินงานโคร

สที่ 2 ประจํา ี
 สํานักปลัดฯ 
ยละ 12.59 

ณของสํานักปลั

 

1

3.18

2.28
อยละของการ

ว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

ม่ 
รียนตํารวจต
ายแดนที่ 33) 
ตระเวนชายแ
งใหม่ องค์การ
รบริหารส่วนจั
งชนะเลิศแห่ง
 19 โครงกา

งการ คิดเป็น

รงการ คิดเป็
องเจียงใหม่ เนื

รงการของสํา

ป ี2563 ของ
ได้รับจัดสรร
ของงบประม

ลดัฯ 

1.36

43.18

รดําเนินโครงก

รอดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

ระเวนชายแ
สํานักการศึก
ดน  จังหวัดเชี
รบริหารส่วนจั
จงัหวัดเชียงให
ประเทศไทย 
ร คิดเป็นร้อ

นร้อยละ 43.

ปนร้อยละ 2.
น่ืองจากเกิดกา

นักการศึกษา 

งสํานักปลัดฯ 
งบประมาณทั้
มาณทั้งหมด

ผลการดําเนิ

การ

ยกเลิกโคร

ชยีงใหม่   
 

แดน (อุดหนุน
กษาฯและโรง
ชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงให
หม่ 
จังหวัดเชียงใ

อยละ 43.18 

.18 ของโครง

28 ของโครง
ารแพร่ระบาด

 

 
ทัง้สิ้น 96,875
 โดยจําแนก

นนิงาน 

รงการ

นกอง
เรียน

หม่ 

ใหม่ 
ของ

งการ

งการ
ดของ

 

5,000 
กเป็น

 



หน่วยราช
ภายใน

 

3.  สํานักป

ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ชการ
น 

โคร

กิจก

ปลัดฯ 

ญัติ 2

ม 2
 
 กา
รวมทั้งสิ้น 53
เบิกจ่ายงบปร
ภายใต้แผนงา

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

งการ
/ 

กรรม 

ท่ีได้รั
 

28 96,8

28 96,8

ารเบิกจ่ายงบ
3,044,197.15
ระมาณโครงก
านต่าง ๆ แลว้

- ดําเนิน
โครงก
1. จั
2. อ

ปั
- อยู่ระ

ทั้งหม
- รอดํา

ทั้งหม

ภาพที

ประเมินผลการดําเ

รับอนุมัติ ง

 

875,000 5

875,000 5

บประมาณขอ
5 บาท คิดเป็น
การภายใต้งบ
วดังน้ี 
นงานโครงกา
การทั้งหมด ได
จดัทํารถบุปผา
อบรมสัมมนา
ปัจจุบัน จังหวั
หว่างดําเนินง

มด  
าเนินการจําน
มด  

ที่ 4.14 ผลกา

8

รอ้

โครงการแล
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งบประมาณที่จ่า
จริง 

53,044,197.1

53,044,197.1

งสํานักปลัดฯ
นร้อยละ 54.7
ตามข้อบัญญั

ารแล้วเสร็จจํา
ด้แก่ 
าชาติงานมหก
าวิชาการบริ
ัดเชียงใหม่ 
งานจํานวน 2

นวน 24 โครง

ารดําเนินงานโ

7

85.72

อยละของการ

ลว้เสรจ็

พัฒนาองค์การบริห

าย
ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

15 2 

15 2 

ฯ ในไตรมาสท
76 ของงบปร
ัติทั้งหมด ทั้ง

านวน 2 โครง

กรรมไม้ดอกไม้
บทของท้อง

โครงการ คิด

งการ คิดเป็น

โครงการของสํ

7.14
7.14

รดําเนินโครงก

ระหวา่งดาํเ

หารส่วนจังหวัดเชี

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

ด

2 

2 

ที่ 2 มีการเบิ
ะมาณสํานักป
น้ีสํานักปลัดฯ

งการ คิดเป็นร

ม้ประดับ จังห
ถิ่นกับการพั

ดเป็นร้อยละ 7

นร้อยละ 85.

สาํนักปลัดฯ 

การ

เนินการ

ชยีงใหม่   
 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยกเลิ
โคร
การ

24 0 

24 0 

กจ่ายงบประ
ปลัดฯ โดยเป็น
ฯ มีการดําเนิน

ร้อยละ 7.14

หวัดเชียงใหม่ 
พัฒนาประเท

7.14 ของโคร

.72 ของโครง

ลิก 
ง 
ร 

ร้อยละข
งบประมา

ท้ังหมด
 

54.76

54.76

มาณ
นการ
นงาน

4 ของ

ทศใน

งการ

งการ

 

อง
าณ
ด 

6 

6 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

4.2.4 การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 ของกองแผนฯ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองแผนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,150,000 
บาท รวม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของงบประมาณท้ังหมด โดยจําแนกเป็นงบประมาณ
ภายใต้ข้อบัญญัติทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.15 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนฯ 

 
หน่วยราชการ

ภายใน 
 

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 
 

ดําเนิน
การ 
แล้ว
เสร็จ 

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

รอ 
ดําเนินก

าร 

ยกเลิก 
โครง     
การ 

4.  กองแผนฯ 

ตามข้อบัญญัติ 5 5,150,000 235,584.50 0 5 0 0 4.57 

รวม 5 5,150,000 235,584.50 0 5 0 0 4.57 
 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองแผนฯ ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 235,584.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 ของงบประมาณกองแผนฯ โดยเป็นการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ีกองแผนฯ มีการดําเนินงานภายใต้
แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- อยู่ระหว่างดําเนินงานจํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ
ทั้งหมด ได้แก่ 
1. การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ประสานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. บริหารจัดการงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
เชียงใหม่ 

5. โครงการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 



 
หน่วยราช

ภายใน
 

5.  กองกา
ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 การเบิ
 ใน
12,920,000 
งบประมาณภ
 
ตารางที่ 4.1

ชการ
น 

จําน
โคร

กิจก

รเจ้าหนา้ที ่
ญัติ 

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพ

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
บาท รวม 9 โ

ภายใต้ข้อบัญญ

6 การเบิกจ่า
นวน 
งการ
/ 

กรรม 

งบป
ท่ีได้รั

 

9 12,9

9 12,9

ประเมินผลการดําเ

พที่ 4.15 ผลก

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 256
โครงการ คิดเ
ญัติทั้งหมด 

ยงบประมาณ
ประมาณ 
รับอนุมัติ ง

920,000 3

20,000 3

ร้อย
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การดําเนินงาน

สที่ 2 ประจํา ี
63 กองการ
เป็นร้อยละ 1

ณของกองการเ
 

งบประมาณที่
จ่ายจริง 

490,500.36

490,500.36

100

ยละของการดํ

ระหว่างดําเนินก

พัฒนาองค์การบริห

นโครงการของ

ป ี2563 ของ
เจ้าหน้าที่ ได
.68 ของงบปร

เจ้าหน้าที่ 

ดําเนินก
าร 
แล้ว
เสร็จ 

3 

3 

ดําเนินโครงกา

การ

หารส่วนจังหวัดเชี

งกองแผน 

งกองการเจ้าห
ด้รับจัดสรรง
ระมาณทั้งหม

ผลการดําเนิน

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน 
การ 

ร
ดําเ

0 

0 

าร

ชยีงใหม่   
 

หน้าที่ 
บประมาณทั้

มด โดยจําแนก

นงาน 

รอ 
เนินก
าร 

ยกเลิ
โคร
การ

6 0 

6 0 

 

ทั้งสิ้น 
กเป็น

 
ร้อยละข
งบประม

ท้ังหม
 

ลิก 
ง 
ร 

3.80

3.80

ของ
มาณ
มด 

3 

3 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 
 การเบิกจ่ายงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ในไตรมาสที่ 2 มีการเบิกจ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 490,500.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของงบประมาณของการการ
เจ้าหน้าที่ โดยเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้งบตามข้อบัญญัติทั้งหมด ทั้งน้ีกองการ
เจ้าหน้าที่ มีการดําเนินงานภายใต้แผนงานต่าง ๆ แล้วดังน้ี 

- ดําเนินงานโครงการแล้วเสร็จจํานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
โครงการทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
3. ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
- รอดําเนินการจํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการ

ทั้งหมด ได้แก่ 
1. ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การทํางาน จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management : KM) จังหวัด
เชียงใหม่ 

3. อบรมหลักสูตรความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ
ลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
และแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

4. อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ 

5. ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยเกษียณจังหวัด
เชียงใหม่และต่างจังหวัด 

 



หน่วยราช
 

6.  กองค

ตามข้อบัญ

รว

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 
 
 
 
 
 
4.2.6 การเบิ
 ใน
รวม 5 โครงก
ข้อบัญญัติทั้ง
 
ตารางที่ 4.1

 
ชการภายใน 

ลัง 

ญญัติ 

วม 
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ภาพท่ี 4

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมาณ
การ คิดเป็นรอ้
หมด 

7 การเบิกจ่า

จํานวน 
โครงการ

/ 
กิจกรรม  

5 

5 

ประเมินผลการดําเ

4.16 ผลการดํ

ะมาณไตรมาส
ณ พ.ศ. 2563
อยละ 0.12 ข

ยงบประมาณ

งบประมาณ 
ท่ีได้รับอนุมัติ

920,000 

920,000 

66.6

รอ้ยล

โครงการ

-123-

เนินงานตามแผนพ

 

ําเนินงานโคร

สที่ 2 ประจํา ี
3 กองคลัง ได้
องงบประมาณ

ณของกองคลัง

 
งบประมาณ

จ่ายจริง
 

117,248.

117,248.

67

ละของกา

รแลว้เสรจ็

พัฒนาองค์การบริห

งการของกอง

ป ี2563 ของ
ด้รับจัดสรรงบ
ณทั้งหมด โดย

ณท่ี
ง 

ดําเนิน
การ
แล้ว
เสร็จ

.94 0 

.94 0 

33.33

ารดาํเนิน

รอดาํเนิน

หารส่วนจังหวัดเชี

งการเจ้าหน้าที

งกองคลัง 
ประมาณทั้งสิ
ยจําแนกเป็นง

ผลการดํา

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนิน  
การ 

2 

2 

นโครงกา

นการ

ชยีงใหม่   
 

ที่ 

สิ้น 920,000 
งบประมาณภ

าเนินงาน 

รอ 
ดําเนิน
การ 

ยก
โคร

3 

3 

าร

 

บาท 
ายใต้

ร้อยล
งบปร

ท้ัง
 

กเลิก 
รงการ 

0 12

0 12

 
ละของ
ระมาณ
หมด 

2.74 

2.74 



 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

 กา
ทั้งสิ้น 117,2
เบิกจ่ายงบป
ภายใต้แผนงา

 
4.2.7 การเบิ
 ใน
8,100,000 บ
งบประมาณภ
 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

ารเบิกจ่ายงบ
248.94 บาท
ประมาณโครง
านต่าง ๆ แลว้

- อยู่ระ
ทั้งหม
1. อ

ป
ศู

2. เพ
- รอดํา

ได้แก่
1. รั

ห
2. ป

2
3. ส

ส

ภาพ

บกิจ่ายงบประ
นปีงบประมา
บาท รวม 3 โ
ภายใต้ข้อบัญญ

ประเมินผลการดําเ

บประมาณของ
ท คิดเป็นร้อย
งการภายใต้งบ
วดังน้ี 
ะหว่างดําเนินก
มด ได้แก่ 
องค์การบริห
ประชาชน) อ
ศูนย์การค้าแอ
พ่ิมประสิทธิภ
เนินการจําน

ับชําระภาษีน
หน่วยบริการเค
ประกวดโรงแร
2563 
ส่งเสริมความ
สถานประกอบ

พที่ 4.17 ผลก

ะมาณไตรมาส
าณ พ.ศ. 25
ครงการ คิดเป็
ญัติทั้งหมด 

60

รอ้

ระห
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เนินงานตามแผนพ

 

งกองคลัง ใน
ยละ 12.74 ข
บตามข้อบัญ

การจํานวน 2

หารส่วนจังห
อบจ .เชียงให
อร์พอร์ตพลาซ
ภาพในการจัด
วน 3 โครงก

นอกสถานที่ก
คลื่อนที่ให้ควา
รม รีสอร์ท เก

รู้และอบรมส
บการนํ้ามันแล

การดําเนินงาน

สที่ 2 ประจํา ี
63 กองกิจก
ป็นร้อยละ 1.

อยละของกา

หว่างดําเนินการ

พัฒนาองค์การบริห

นไตรมาสที่ 2 
ของงบประม
ญัติทั้งหมด ท

2 โครงการ คิ

วัดบริการป
หม่  (เคาน์เ
ซ่า) 
เก็บและพัฒน
าร คิดเป็นร้อ

การตรวจสอ
ามรู้แก่ประชา
กสท์เฮ้าส์ ในจ

สัมมนาให้คว
ละยาสูบ อบจ

นโครงการของ

ป ี2563 ของ
การสภาฯ ได้
.05 ของงบปร

40

รดําเนินโครง

รอดําเนินการ

หารส่วนจังหวัดเชี

มีการเบิกจ่า
มาณของกองค
ทั้งน้ีกองคลัง

ดเป็นร้อยละ

ระชาชน (เค
ตอร์บริการป

นารายได้ อบจ
อยละ 60 ขอ

บสถานประก
าชน อบจ.เชีย
จังหวัดเชียงให

ามรู้แก่ผู้ประ
.เชียงใหม่ 

งกองคลัง 

งกองกิจการส
ด้รับจัดสรรงบ
ระมาณทั้งหม

งการ

ร

ชยีงใหม่   
 

ยงบประมาณ
คลัง โดยเป็น
 มีการดําเนิน

ะ 40 ของโคร

คาน์เตอร์บริ
ประชาชน ชั

จ.เชียงใหม่ 
งโครงการทั้ง

กอบการและ
ยงใหม่ 
หม่ดีเด่น ประ

ะกอบการโรง

สภาฯ 
บประมาณทั้

มด โดยจําแนก

ณรวม
นการ
นงาน

งการ

ริการ
ช้ัน 2 

งหมด 

ะออก

ะจําปี 

งแรม

 

ทั้งสิ้น 
กเป็น



 
หน่วยรา

ภายใ
 

6.  กองกิจ

ตามข้อบัญ

รวม

 

รายงานฉบับที่ 1 
ประจําปีงบประม

ตารางที่ 4.1

าชการ
ใน 

จาํ
โค

กิจ

จการสภาฯ 

ญญัติ 

ม 
 
 กา
งบประมาณ ท

 

 การติดตามและป
าณ พ.ศ. 2563 

8 การเบิกจ่า

านวน 
รงการ
/ 

กรรม

งบป
ท่ีได้

 

3 8,1

5 8,1

ารเบิกจ่ายงบ
ทั้งน้ีกองกิจกา

- รอดํา
ได้แก่
1. ส

ป
2. ส

เชี
3. ฝึ

ข้

ภาพท่ี 4

ประเมินผลการดําเ

ยงบประมาณ

ประมาณ 
ด้รับอนุมัติ 

100,000 

100,000 

บประมาณขอ
ารสภาฯ มีกา
เนินการจํานว

สนับสนุนสื่อป
ประชาชน 
ส่งเสริมการมี
ชียงใหม่ 
ฝกอบรม สัมม
ข้าราชการและ

4.18 ผลการดํ

รอ้
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เนินงานตามแผนพ

 

ณของกองกิจก

 
งบประมาณท่ี

จ่ายจริง 

- 

- 

องกองกิจการ
ารดําเนินงานภ
วน 3 โครงกา

ประชาสัมพันธ

มีส่วนร่วมขอ

มนาและทัศน
ะพนักงานจ้าง

ดําเนินงานโคร

100

อ้ยละขอ

รอดาํเนิน

พัฒนาองค์การบริห

ารสภาฯ 

ดําเนินก
าร 
แล้ว
เสร็จ 

0 

0 

รสภาฯ ในไต
ภายใต้แผนงา
าร คิดเป็นร้อ

ธ์ด้านการเมือ

องประชาชน

นศึกษาดูงาน
งขององค์การบ

รงการของกอง

องการดาํ

นการ

หารส่วนจังหวัดเชี

ผลการดําเนิน

อยู่
ระหว่าง 
ดําเนินก

าร 

ร
ดํา
ก

0 

0 

รมาสที่ 2 ยัง
นต่าง ๆ แล้วด
ยละ 100 ขอ

ง การปกครอ

นในการพัฒน

ของคณะผู้บ
บริหารส่วนจงั

งกิจการสภาฯ

เนินโครง

ชยีงใหม่   
 

นงาน 

รอ 
าเนิน 
การ 

ยกเลิ
โครงก

3 0 

3 0 

ังไม่มีการเบิก
ดังน้ี 
องโครงการทั้ง

อง และกฎหม

นาท้องถิ่นจัง

ริหารสมาชิก
งหวัดเชียงใหม

ฯ 

งการ

 
ร้อยละข
งบประม

ท้ังหมด
 

ก 
าร 

0.00

0.00

กจ่าย

งหมด 

มายสู่

งหวัด

กสภา 
ม่ 

 

ของ
าณ
ด 

0 

0 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของแผนดําเนินงานฯ ไตรมาสท่ี 2 
ประจําปี 2563 
 จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการต้ัง
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 769,196,040 บาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตร
มาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) จํานวน 152,707,015.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 ของ
งบประมาณทั้งหมด เมื่อหากพิจารณางบประมาณเบิกจ่ายเป็นรายยุทธศาสตร์จะพบว่า 
ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือร้อยละ 
70.64รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 54.46 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายที่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ซึ่งยังมีการเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ตํ่ า ก ว่ า ที่ ต้ั ง ไ ว้ ม า ก
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รายงานฉบับที่ 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตารางที่ 4.19 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 แยกตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ งบดําเนินการ งบลงทุน รวมงบทั้งหมด 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย ร้อยละที่
เบิกจ่าย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 202,049,000.00 0.00  0.00  174,402, 000.00  25,368,300.00 14.55 376,451, 000.00  25,368, 300.00  6.74 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 31,600,000.00 25,655,100.00 81.19  4,718,000.00 0.00 0.00 36,318,000.00 25,655,100.00 70.64 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50,250,000.00 
            

14,566,131.70  
28.99  0.00 0.00 0.00 50,250,000.00 14,566,131.70 28.99 

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18,680,000.00 10,173,040.00 54.46  0.00 0.00 0.00 18,680,000.00 10,173,040.00 54.46 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

125,907,100.00 43,344,163.00 34.43  10,129,940.00 0.00 0.00 136,037,040.00 43,344,163.00 31.86 

6. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม 

19,870,000.00 9,158,384.50 46.09 64,680,000.00 0.00 0.00 84,550,000.00 9,158,384.50 10.83 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี 

60,729,000.00 24,441,895.95 40.25  6,181,000.00 0.00 0.00 66,910,000.00 24,441,895.95 36.53 

รวม 509,085,100.00 127,338,715.15 25.01 260,110,940.00 25,368,300.00 9.75 769,196,040.00 152,707,015.15 19.85 
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รายงานฉบับท่ี 1  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่      
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 ในงบประมาณประจําปี 2563 มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่นําไปสู่การปฏิบัติ 
จํานวน 583 โครงการ ในไตรมาสท่ี 2 มีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 90 โครงการ           
อยู่ระหว่างดําเนินการ 424 โครงการ รอดําเนินการ 68 โครงการ และมีโครงการท่ียกเลิก               
1 โครงการ ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20 ภาพรวมของจํานวนโครงการในไตรมาสท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 แยกตาม 
                   ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ จํานวน
ท่ีต้ังไว้ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 449 56 12.47 384 85.52 9 2.00 0 0.00 
2. ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

10 1 10.00 4 40.00 5 50.00 0 0.00 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 0 0.00 4 57.14 3 42.86 0 0.00 

4. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

6 1 16.67 4 66.67 0 0.00 1 16.67 

5. ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชวิีต 

52 4 7.69 17 32.69 31 59.62 0 0.00 

6. ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และ
การจัดระเบียบชุมชน 
สังคม 

28 24 85.71 3 10.71 1 3.57 0 0.00 

7. ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

31 4 12.90 8 25.81 19 61.29 0 0.00 

รวม 583 90 15.44 424 72.73 68 11.66 1 0.17 
  
 จากตารางที่ 20 จะเห็นได้ว่า โครงการที่แล้วเสร็จของยุทธศาสตร์ที่ 6 มีโครงการท่ี
แล้วเสร็จเป็นร้อยละที่มากที่สุดคือ 85.71  รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 4 ร้อยละ 16.67 อันดับ
สุดท้ายคือยุทธศาสตร์ที่ 3 ยังไม่มีโครงการที่แล้วเสร็จ 
 เมื่อพิจารณาแยกตามส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ จะพบว่าในไตรมาสที่ 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักปลัดฯ มีร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คือ
ร้อยละ 54.76 รองลงมาคือสํานักการศึกษาฯ ร้อยละ 38.33 อันดับสุดท้ายคือกองกิจการสภาฯ 
ยังไม่พบการเบิกจ่าย ดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจําปี 2563 แยกตามส่วน 
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                   ราชการ 
ส่วนราชการ งบประมาณทีต้ั่งไว้ งบประมาณทีจ่่ายจริง ร้อยละ 

1. สํานักการช่าง 522,969,000.00 51,952,266.20 9.93 
2. สํานักการศึกษาฯ 122,262,040.00 46,867,218.00 38.33 
3. สํานักปลัดฯ 96,875,000.00 53,044,197.15 54.76 
4. กองแผนฯ 5,150,000.00 235,584.00 4.57 
5. กองการเจ้าหน้าที่ 12,920,000.00 490,500.36 3.80 
6. กองคลัง 920,000.00 117,248.94 12.74 
7. กองกิจการสภาฯ 8,100,000.00 0.00 0.00 

รวม 769,196,040.00 152,707,014.65 19.85 
  
 เมื่อพิจารณาตามจํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จ จะพบว่า กองการเจ้าหน้าที่ มีร้อยละ
ของการดําเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คือร้อยละ 33.33 รองลงมาคือสํานักการช่าง ร้อยละ 
16.36 อันดับสุดท้ายคือกองคลังและกองกิจการสภาฯ ซึ่งยังไม่มีโครงการท่ีแล้วเสร็จ ดังตารางที่ 
4.22 
ตารางที่ 4.22 ภาพรวมของจํานวนโครงการในไตรมาสท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 แยกตาม 
                  ส่วนราชการ 

ส่วนราชการ จํานวนท่ีต้ัง
ไว้ 

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. สํานักการช่าง 489 80 16.36 395 80.78 14 2.86 0 0.00 

2. สํานักการศึกษาฯ 44 5 11.36 19 43.18 19 43.18 1 2.27 

3. สํานักปลัดฯ 28 2 7.14 2 7.14 24 85.71 0 0.00 

ตารางที่ 4.22 (ต่อ) 

ส่วนราชการ จํานวนท่ีต้ัง
ไว้ 

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ รอดําเนินการ ยกเลิก 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

4. กองแผนฯ 5 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 

5. กองการเจ้าหน้าท่ี 9 3 33.33 0 0.00 6 66.67 0 0.00 

6. กองคลัง 5 0 0.00 2 40.00 3 60.00 0 0.00 

7. กองกิจการสภาฯ 3 0 0.00 0 0.00 3 100.00 0 0.00 
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รวม 583 90 15.44 423 72.56 69 11.84 1 0.17 
 


