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ของ 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
อ าเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี 

 
 

            ส านักปลัดเทศบาล
     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 



 
 

 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561      ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอตอ่สภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการ
พฒันาท้องถ่ิน  พร้อมทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบใน
ท่ีเปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่สามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเดือนตลุาคมของทกุปี     

 
ดงันัน้  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
เมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2561) ขึน้  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบบันีจ้ะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พฒันาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพงึพอใจสงูสดุ   
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

  



 
 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันา  1 
 
แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  4 
 
แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  6 
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี  6 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี 2561 6 

- การเบกิจา่ยงบประมาณปี 2561 7 
ส่วนที่ 3 ปัญหา และ อุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  8 
 
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  9 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป  9 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 9 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  10 
- ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม 10 

- รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาสามปี 2561 11 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2561 11 

- สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินฯ 16 

 
 
ภาคผนวก 18 
- การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  



 
 

 

 
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น: 

วิสยัทศัน์การพฒันา 
" ยดึมัน่ธรรมาภิบาล    บริการเพ่ือประชาชน " 

พันธกิจ 

 
  1.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความสะอาด เพรียบพร้อมสาธารณปูโภค และมีการจดัการ 

  
 

       ด้านธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
     

 
  2.  จดัให้เป็นต าบลแหง่การประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม/่หตักรรม/สินค้า OTOP 

 
 

  3.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความพอเพียง โดยการสง่เสริมให้ประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
 

 
       การเก็บออม และการเอือ้อาทรตอ่กนั 

     
 

  4.  จดัให้เป็นต าบลแหง่การสง่เสริมสขุภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีสขุภาพกาย/ใจดี  สง่เสริมพฒันา 

 
       การศกึษา กีฬาและจดัสวสัดกิารแก่เดก็ ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 

 
 

  5.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้ลดอตัราความเส่ียงตอ่ 
 

 
       อบุตัเิหตอุบุตัภิยัและภยัทางธรรมชาติ 

     
 

  6.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความมีสขุภาพกาย/สขุภาพจิตดี 
    

 
  7.  จดัให้เป็นต าบลแหง่วฒันธรรม โดยการอนรัุกษ์/สง่เสริมสืบทอดศลิปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 

  8.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ธรรมาภิบาล เน้นความเสมอภาค ยตุธิรรม ยดึประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
 

2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

     
 

 1.1  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนนสะพาน ท่อเหล่ียม  
                     ท่อระบายน า้  การจดัวางผงัเมืองและแผนท่ีภาษี 

 
 

1.2  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ระบบประปาหมู่บ้าน   
   

 
1.3  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

  1.4  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหลง่กกัเก็บน า้ตามธรรมชาติ 
   

 
       เพ่ือการอปุโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

     
  

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

      
 

   2.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
         2.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหนา่ย การจ้างงาน 

  
 

   2.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และสินค้า OTOP 
   



 
 

 

 
 

                 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
             3.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

                  3.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการกีฬา และนนัทนาการ 
    

 
             3.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม เดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

  
  

             3.4  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมและพฒันาคณุภาพ  
การศกึษา 

    
 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      

 

             4.1  แนวทางการพฒันา  การพฒันาอาสาสมคัร    
ชมุชน 

     

 

             4.2  แนวทางการพฒันา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยั
ในหมูบ้่าน 

                  4.3  แนวทางการพฒันา  การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

                     5.1  แนวทางการพฒันา  การเรียนรู้ด้านสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน 
    

 
             5.2  แนวทางการพฒันา  การปอ้งกนัและระงบัโรคติดตอ่ 

    
  

             5.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมสขุภาพพลานามยัท่ีดีและการมีสว่นร่วมด้าน
สาธารณสขุ 

  

 

             5.4  แนวทางการพฒันา  การจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูภายใน
หมูบ้่าน 

   

 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 

    
 

              6.1  แนวทางการพฒันา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง       
  

 
              6.2  แนวทางการพฒันา การปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตต าบล 

                    6.3  แนวทางการพฒันา การอนรัุกษ์แหลง่น า้ธรรมชาตแิละป่าไม้ชมุชน 
   

 
              6.4  แนวทางการพฒันา การสง่เสริมปัญหามลภาวะท่ีเป็นพิษ 

    
 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
   

  
              7.1  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เจ้าหน้าท่ี คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล 

  



 
 

 

 

              7.2  แนวทางการพฒันา พฒันาขัน้ตอนการให้บริการประชาชน วสัด ุครุภณัฑ์ของ
ส านกังาน 

  

 

              7.3  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การ
ปกครองและการเผยแพร่ขา่วสารของทางราชการ 

    
      

 
   8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                     8.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการลงทนุเพ่ือเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ชมุชน 
   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี 

พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชีแ้จง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุๆครัง้ หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้
แผนยทุธศาสตร์แล้ว 

 

 
ช่ือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประเดน็การประเมิน 
มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน /  
2. มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ท้องถ่ิน 

/  

3. มีการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ /  
4. มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน /  
5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน   
    ยทุธศาสตร์การพฒันา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมลู /  
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจดัท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศกัยภาพของท้องถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพฒันาท้องถ่ิน 

/  

10. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กบัศกัยภาพของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

/  

12. มีการก าหนดจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน /  
13. มีการก าหนดเปา้หมายการพฒันาท้องถ่ิน /  



 
 

 

14. มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา /  
15. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์จงัหวดั /  
16. มีการอนมุตัแิละประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพฒันา /  
17. มีการจดัท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์ /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 

แบบตดิตามผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลเมืองเพยี



 
 

 

แบบที่ 2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
 
 
ค าชีแ้จง     : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพฒันา 4 ปี โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทกุ ๆ 6 เดือน เร่ิมตัง้แตส่ิน้สดุการ
ด าเนินงานในเดือนตลุาคม – มีนาคม หรือไตรมาสท่ี 2 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือ เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่ 1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )   ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม ) 
   ไตรมาสที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน )   ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน ) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีปี ( 2561 – 2564 ) 
3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาส่ีปี ( 2561 – 2564) 

ยทุศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสรา้งพืน้ฐาน 28 14540000 22 4130000 56 17900000 5 600000 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 9 1390000 3 550000 13 1590000 0 0 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 
53 9658720 19 1784000 41 4785000 4 190000 

และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความสงบ                 

เรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 18 1414000 11 979000 7 774000 6 525000 

ในชวีติและทรพัยส์นิ                 

5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 19 1166500 9 540000 23 1098000 4 390000 

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 6 490000 8 5880000 6 880000 1 200000 

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง 
 การปกครองและการบรหิารจดัการ 

33 2213100 11 459500 11 2490000 6 9730300 



 
 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 
 

ยทุศาสตร์ 
2561 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตัิ 

จ านวนเงิน 
ที่ปรากฏอยูใ่นแผน ที่เบิกจา่ย 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสร้างพืน้ฐาน 24 16 1,604,334 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 4 2 62,700 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสงัคม  วฒันธรรม 

31 24 
1,888,758 และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการรักษาความสงบ       
เรียบร้อย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 18 11 259,531 
ในชีวติและทรัพย์สนิ       

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 5 4 240,825 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2 0 0 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง 
27 5 

65,729  การปกครองและการบริหารจดัการ 

รวม 111 62 4,121,877 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2561 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป

แล้ว 
1.เบีย้ยงัชีพส าหรับผู้พิการ  - - 1046400 456,000 
2.เบีย้ยงัชีพส าหรับผู้สงูอายุ  - - 5024400 3,005,400 
4.คา่วสัดกุารศกึษา  - - 127,000 127,000 
5.คา่ตอบแทนครูศนูย์เด็ก  - - 422,400 422,400 
6.เงินสง่เสริมการบ าบดัฟืน้ฟูยาเสพตดิ  - - 35,000 35,000 

รวม 8 - - 6,718,994 6,718,994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. เน่ืองจากงบประมาณมีจ านวนจ ากดั ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทกุยทุธศาสตร์ และความ

ต้องการของประชาชนมีมากกวา่งบประมาณ 

2. เงินอดุหนนุทัว่ไปท่ีเทศบาลต าบลเมืองเพียได้รับการจดัสรรมีจ านวนน้อยลง ประกอบกบัคา่ใช้จ่าย

ด้านบคุลากรและรายจา่ยประจ าเพิ่มขึน้ ท าให้มีงบประมาณไมเ่พียงพอในการท าโครงการ 

3. โครงการเกินศกัยภาพมีจ านวนมาก  จงึไมส่ามารถด าเนินการได้ทัง้หมดทกุโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

แบบที่ 3 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ 
  



 
 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชีแ้จง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครัง้ หลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
2. วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน   25  ธนัวาคม  2561 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 

1. ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบตัิ 

ยุทศาสตร ์

2561 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูใ่นแผน ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสรา้งพืน้ฐาน 24 16 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 4 2 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 

31 24 
และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความสงบ     
เรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 17 10 
ในชวีติและทรพัยส์นิ     
5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 5 4 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 2 0 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง 
27 5 

 การปกครองและการบรหิารจดัการ 

รวม 110 61 

 
 

สรุป โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันาสามปี   167 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบตัใินเทศบญัญัติ             110 โครงการ 
  คดิเป็นร้อยละ   110 x  100     =  65.86 
                   167 



 
 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15  % 80  % 5  % 
2)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

30 % 65  % 5  % 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

70  % 21  % 9  % 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ 
     สาธารณะ 

33  % 60  % 7  % 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40  % 48  % 12  % 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 39  % 57  % 4  % 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 52  % 60  % 8  % 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ  
     ประชาชน 

33  % 64  % 3  % 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 50  % 40  % 10  % 
 

 
  



 
 

 

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2564 
 

ช่ือ เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
1. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  

อ าเภอกุดจบั  จงัหวดัอดุรธานี    ซึ่งได้จ าแนกการพฒันาออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์การพฒันา โดยมี
แนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ 

2. ผลการด าเนินการตามยทุธศาสตร์การพฒันา (แผนพฒันาสามปี 2561-2564) 

ล าดับ โครงการ 
งบตามเทศ
บัญญิต ิ

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างพืน้ฐาน 

1 โครงการก่อสร้าง คสล.สายทรายคลอง หมู ่1 ตอ่จากเดิม 100,000 97,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่ จัม่ หมู ่4 บ้านดงน้อย 47,000 47,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่ ตา หมู ่4 บ้านดงน้อย 117,000 116,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสวีนั หมู ่4 บ้านดงน้อย 45,000 45,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสนุทร หมู ่9 บ้านโนนส าราญ 100,000 99,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหงษ์ทอง หมู ่4 บ้านดงน้อย 90,000 89,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 
โครงการก่อสร้าง ถนน ดินลกูรัง สายเลยีบคลองชลประทาน RMC หมู ่6 
บ้านขา่ 

13,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้าง ถงัน า้ใสระบบประปาหมูบ้่าน หมู ่5 บ้านโสกแก 262,000 257,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านขา่ - บ้านป่อง หมู ่6 บ้านขา่ 210,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสดุทาวา หมู ่5 บ้านโสกแก 38,000 38,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองทุม่ หมู ่5 บ้านโสกแก 50,000 49,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลยีบคลองชลประทาน RMC ทางทิศ
ใต้ หมู ่2 บ้านหวัขวั 

120,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวดัค าเจริญ หมู ่12 บ้านค าเจริญ 100,000 99,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่2 สายเลยีบคลองชลประทาน RMC 100,000 98,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพวงสา หมู ่6 บ้านขา่ 187,000 181,834 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพนัธ์สขุ หมู ่4 บ้านดงน้อย 51,000 50,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวฒันาร่วมใจ หมู ่4 บ้านดงน้อย 112,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 



 
 

 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีทองราช หมู ่8 บ้านโนนเมือง 100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวาท หมู ่10 บ้านศรีวิไล 17,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

20 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลยีบคลองชลประทาน RMC ทางทิศ
เหนือ หมู ่2 บ้านหวัขวั 

100,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

21 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวดัเทพปัญญาราม หมู ่8 บ้านโนน
เมือง 

237,000 235,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลองเปลอืย หมู ่10 บ้านศรีวิไล 59,000 58,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลงัเทศบาล หมู ่10 บ้านศรีวิไล 41,000 41,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24 
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนตเิมตร 
ถนน สายค าเจริญ-ดงเคง็ หมู ่12 บ้านค าเจริญ 

450,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

25 โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพยีง 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการจดังานนิทรรศการของดกีดุจบั 33,000 32,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

27 โครงการสง่เสริมเพิม่ประสทิธิภาพกลุม่อาชีพ 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

28 ศนูย์พฒันาการเรียนรู้ชมุชนตามกลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรมและภมิูปัญญาท้องถิ่น 

29 โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน  ศพด. 10,000 7,480 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

30 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนกัเรียน 5,000 2,525 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

31 โครงการประเมินคณุภาพใน  ศพด. 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

32 โครงการฝึกอบรมการมีสว่นร่วมของชมุชนฯ 6,000 5,998 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

33 โครงการวนัส าคญัของชาติไทย 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

34 โครงการวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ 65,000 63,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

36 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่เข้มแขง็ 10,000 7,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

37 โครงการสง่ทมีนกักีฬาเข้าร่วมแขง่ขนักีฬาประชาชนกดุจบัคพั 10,000 16,180 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

38 โครงการจดังานรดน า้ด าหวัวนัผู้สงูอาย ุ 70,000 86,795 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

39 โครงการบายศรีสูข่วญับ้านสูข่วญัเมืองอดุรธานี 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

40 โครงการสง่เสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา 20,000 19,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

41 โครงการสง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน 40,000 39,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

42 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

43 โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการบริการการศกึษา 547,800 512,060 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

44 โครงการสง่เสริมสขุภาพกายใจผู้สงูอาย ุ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

45 โครงการสง่เสริมองค์กรสตรี 10,000 9,840 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

46 โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนท้องถ่ินสมัพนัธ์ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

47 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือพระราชเสาวนีย์ฯ 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

48 โครงการเข้าวดัปฏิบตัิธรรมในพรรษา  โรงเรียนบ้านขา่ 30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

49 อาหารกลางวนั สพฐ. 424,000 424,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

50 อาหารกลางวนั ศนูย์เด็กฯ 172,980 172,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

51 สือ่การเรียนศนูย์เด็กฯ     141,100 141,100 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

52 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านดงน้อย 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

53 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านโสกแก-ค าเจริญ 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

54 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านขา่ 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

55 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

56 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

57 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

58 
โครงการอดุหนนุปฏิบตัิธรรมวิปัสนากรรมฐานวดัป่าวิปัสนาไชยาราม ม.
10 

20,000 20,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

59 โครงการอดุหนนุปฏิบตัิธรรมวิปัสนากรรมฐานวดัป่าค าเจริญ ม.12 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน 

60 โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคญัของชาติ 10,000 19,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

61 
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนใน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

20,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

62 โครงการกิจกรรมวนัสถาปนาอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

63 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 25,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

64 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

65 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลวนัส าคญั 60,000 36,215 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

66 
โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และศกึษาดงูาน 

76,000 36,700 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

67 จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองดบัเพลงิ 90,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

68 โครงการแขง่ขนักีฬาต้านยาเสพติด 10,000 99,166 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

69 คา่ใช้จา่ยส าหรับสง่เสริมการบ าบดัฟืน้ฟผูู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพดิต 32,500 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

70 โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 10,000 8,150 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

71 โครงการสง่เสริมประชาชนเร่ืองประชาธิปไตย 10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

72 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านขา่   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

73 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านโสกแก   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

74 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านดงน้อย   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

75 โครงการกองทนุแมข่องแผน่ดิน 10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

76 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน 40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

77 โครงการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

78 โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาไข้เลอืดออก 10,000 8,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

79 
โครงการสง่เสริม สนบัสนนุการจดัเก็บขยะ การคดัแยกขยะ และสิง่ปฏิกลู
ในชมุชน 

30,000 29,025 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

80 โครงการอบรมการประดษิฐ์ของเหลอืใช้ให้เกิดมลูคา่ 15,000 13,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

81 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสขุ  ประจ าปี  2561 190,000 190,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

82 โครงการปรับปรุงทศันียภาพต าบลเมืองเพยี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

83 โครงการท้องถ่ินไทย  รวมใจภกัดิ ์รักษ์พืน้ท่ีสเีขียว 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 

84 โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

85 โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพบคุลากรของเทศบาล 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

86 
โครงการส ารวจความต้องการและความพงึพอใจในการให้บริการ
ประชาชน 

15,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

87 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 5,000 1,990 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

88 จดัซือ้เต้นท์ผ้าใบโครงเหลก็หลงัคาทรงโค้งคร่ึงวงกลม 200,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

89 จดัซือ้โต๊ะท างาน 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

90 จดัซือ้โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 



 
 

 

 
 
สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ 
โครงการในเทศบญัญัติ  110 โครงการ 
โครงการท่ีน ามาปฏิบตัิ  61 โครงการ 
คดิเป็นร้อยละ   55.45 
 
                        

91 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

92 จดัซือ้เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 24,000 24,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

93 จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,000 31,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

94 จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์ 4,300 4,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

95 โครงการจดัประชมุประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินฯ 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

96 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

97 โครงการเร่งรัดจดัเก็บภาษีบริการเคลือ่นท่ี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

98 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 5,000 3,939 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

99 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

100 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 15,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

101 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 120,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

102 จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร 80,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

103 จดัซือ้กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจิตอล 9,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

104 จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 96,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

105 จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึ 25,800 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

106 จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟ 78,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

107 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

108 จดัเคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ 65,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

109 จดัซือ้ตู้ควบคมุการท างานระบบไฟฟา้ 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

110 จดัซือ้เคร่ืองหาพิกดัสญัญาณ 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 6,543,480 4,121,877   



 
 

 

                        สรปุผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
  
 
 

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ 
โครงการ
ตาม โครงการ ตามแผนฯ ตามเทศ ท่ีเบิกจา่ย 

ตาม
แผนฯ 

เทศ
บญัญติัฯ 

ท่ีได้
ปฏิบติั   บญัญติั จริง 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 28 24 16 14,540,000 2,746,000 1,604,334 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 9 4 2 1,390,000 93,000 62,700 
การพฒันาดา้นสงัคมวฒันธรรมและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 53 31 24 9,658,720 1,947,880 1,888,758 
การพฒันาดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การ
จดั 18 17 10 1,414,000 413,500 259,531 

ระเบยีบสงัคมความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ             

การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 19 5 4 1,166,500 255,000 240,825 
การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 6 2 0 490,000 15,000 0 
การพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและการ
บรหิารจดัการ 33 27 5 2,213,100 1,063,100 65,729 
การพฒันาดา้นการพฒันาและสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 1 0 0 500,000 0 0 

รวม 126 110 61 31,372,320 6,533,480 4,121,877 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 

 
 

 
ท่ี อด78301/ว               ส านกังานเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
               ต.เมืองเพีย  อ าเภอกดุจบั 
 
       17   ธนัวาคม   2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุ  เร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจ าปี  2561 
 

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2559 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชมุ      จ านวน 1 ชดุ 
2. แบบตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลฯ ประจ าปี 2561  จ านวน 1 ชดุ 

 

  ตามท่ี เทศบาลต าบลเมืองเพีย  ได้แต่งตัง้ให้ท่านเป็นคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  เพ่ือด าเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลแผน 
พฒันาให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา และแผนพฒันา โดยแผนดงักล่าวเทศาลได้ประกาศใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาแล้วนัน้ เพ่ือให้การน าแผนพฒันาเทศบาลฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และเปา้หมาย
สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ฉะนัน้   เพ่ือให้การน าแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปา้หมาย  ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชมุ  เ พ่ือ
ประเมินผลแผนพฒันา  ในวนัองัคารท่ี  25 ธันวาคม  2561   เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุม เทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชมุ ในวนั เวลาและสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายบญุกอง   วงศลิปชยั) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2561 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 
ณ ห้องประชุม เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ิมประชุม 10.00 น.   
 

********************* 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  
 ........................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง ตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2561 
  
          ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
      
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง อ่ืนๆ/(ถ้ามี) 
  
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
       
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
เร่ือง  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

........................................... 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559  การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  ประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
ภายในเดือนธนัวาคมทกุปี 
 
  อาศยัอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561      รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพฒันาตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อ
สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสามสิบวนันบัแตว่นัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  เทศบาลต าบลเมืองเพีย จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี 
(พ.ศ.2561 – 2564 ) ให้ทราบโดยทัว่กนั  (ตามรายละเอียดเอกสารท่ีปรากฏแนบท้ายนี)้ 
 
  จงึประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี   28    เดือน  ธนัวาคม   พทุธศกัราช  2561 

 
 

                  (นายสมเกียรติ    ยอดวงค์กอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

         



 
 

 

 
บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที่ อด78301/2561                                  วันท่ี  25  ธันวาคม  2561 
 

เร่ือง การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย  
   

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเพียง ได้มีค าสัง่ ท่ี 235/2560 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2561   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผล1แผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสามสิบวนันบัแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปีนัน้ 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการ
ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี ้
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

(นายบญุกอง   วงศลิปชยั) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 
- ทราบ 

 
       (นายสมเกียรต ิ  ยอดวงค์กอง) 
       นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 



 
 

 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที่ อด78301/2561                                  วันท่ี  25  ธันวาคม  2561 
 

เร่ือง การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย  
   

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเพียง ได้มีค าสัง่ ท่ี 235/2560 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2561   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผล1แผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสามสิบวนันบัแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปีนัน้ 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการ
ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี ้
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

        (นายบญุกอง   วงศลิปชยั) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 
- ทราบ 

 
                     (นายสมเกียรต ิ  ยอดวงค์กอง) 

                                นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 
                                        ประธานคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  



 
 

 

 
บันทกึข้อความ 

 
ส่วนราชการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ที่ อด78301/2561                                  วันท่ี   25  ธันวาคม  2561 
 

เร่ือง การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจ าปี 2561 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย  
   

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเพียง ได้มีค าสัง่ ท่ี 235/2560 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2561   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผล1แผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทัง้ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสามสิบวนันบัแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อยา่งน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปีนัน้ 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการ
ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลต าบลเมืองเพีย เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตาม
เอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี ้
 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นายสมเกียรต ิ  ยอดวงค์กอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

 

- รายงานสภาเทศบาลเพ่ือทราบ 

 
     (นายเจียม    วอ่งไว) 

       ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย 



 
 

 

การประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 
เพื่อตดิตามและประเมินผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

วันอังคารท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ.2561 
ณ  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เวลา  10.00  น.  เลิกประชุมเวลา  11.50 น. 
********************* 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 
๑  ประธานคณะกรรมการ  

 
๒  คณะกรรมการ  

 
๓  คณะกรรมการ  

 
๔  คณะกรรมการ  

 
5  คณะกรรมการ  

 
6  คณะกรรมการ  

 
7  คณะกรรมการ  

 
8  คณะกรรมการ  

9  คณะกรรมการ  

10  คณะกรรมการ  
 

11  เลขานกุาร  
 

๑2  ผู้ชว่ยเลขานกุาร  
 
 
 
 



 
 

 

 

          
บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านกัปลดัเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ที่ อด78301/        วันท่ี   26   ธันวาคม   2561 
 

เร่ือง รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาติดตามและประเมินผล ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

เรียน หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
 

ตามท่ีได้จดัประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจดัท าแผนพฒันา ประจ าปี 
พ.ศ.2561 เพ่ือติดตามการด าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมาระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ.2561   ถึงเดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2561  เม่ือวนัท่ี 25   ธันวาคม  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
ไปแล้วนัน้ 

 
ซึ่งบดันีไ้ด้ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ในวนั

และเวลาดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว จงึขอเสนอรายละเอียดตามรายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปี) 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 
 



 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

วันอังคารที่  25  ธันวาคม  2561 
ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
.................................................... 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบญุกอง   วงศิลปชยั ประธานกรรมการ บญุกอง   วงศิลปชยั   

2 นายสดุใจ แสงภกัด์ิ สมาชิกสภา ทต.เมืองเพีย สดุใจ แสงภกัด์ิ   

3 นายทองชยั ทีทา สมาชิกสภา ทต.เมืองเพีย ทองชยั ทีทา   

4 นายนพรัตน์ ดาวสวา่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู ่6 นพรัตน์ ดาวสวา่ง   

5 นายสมชาย เกตหุอม ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 12 สมชาย เกตหุอม   

6 นายวิสิฐศกัด์ิ พิจิตรศิริ รองปลดัเทศบาล วิสิฐศกัด์ิ พิจิตรศิริ   

7 นายอ าพร ชิณโชต ิ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ อ าพร ชิณโชต ิ   

8 นายจิตต ิ กองแก้ว นายช่างโยธา จิตต ิ กองแก้ว   

9 นางสาวบวัผนั ชมุแวงวาปี นกัวิเคราะห์นโยบายฯ บวัผนั ชมุแวงวาปี   

10 นางสาวบษุบา จมูมาสวง ผช.นกัวิเคราะห์ฯ บษุบา จมูมาสวง   

       ผู้ไม่มาประชุม 
     ล าดับ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายปรีชา เวยสาร หน.กลุม่งานบริหารงานฯ       

2 น.ส.กฤตวรรณ์ สรรพษา ผอ.กศน.อ.กดุจบั       

3 นางรัศม ี หนรูาช ผอ.กองคลงั       

4 นายอ้าย โคนชยัภมู ิ ผู้ทรงคณุวฒิุ       

5 นายกลิง้ สีงาม ผู้ทรงคณุวฒิุ       
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  เม่ือท่ีประชมุพร้อมแล้ว ผม นายบญุกอง   วงศลิปะชยั   ประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ขอเปิดการประชมุตดิตามและประเมินผล ประจ าปี พ.ศ.2561 ครับ สว่นในรายละเอียดขอ 
เชิญเลขาชีแ้จงตอ่ไปครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปี : ก่อนอ่ืนก็ขอสวสัดีท่านคณะกรรมการทกุๆทา่นและขอแนะน าตวัก่อนนะ  
เลขานกุาร       คะ นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปีเลขานกุารคะ่ ขอด าเนินการตาม 

  ระเบียบวารเลยแล้วกนันะคะ วาระแรก เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชมุ 
  ทราบ ทา่นประธานมีเร่ืองแจ้งคณะกรรมการหรือไมค่ะ  

นายบญุกอง  วงศลิปชยั  : ไมมี่ครับ เข้าระเบียบวาระท่ี 2 เลยครับ 
ประธาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เร่ือง ตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2561 
นายบญุกอง  วงศลิปชยั  : ตอ่ด้วยระเบียบวาระท่ี 2 เลยนะคะ เร่ืองการตดิตามประเมินผล 
ประธาน      แผนพฒันา ขอเชิญเลขาด าเนินการตอ่เลยครับ 
นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปี : จากเอกสารท่ีได้แจกคณะกรรมการทกุทา่นไปแล้วนะคะ คงได้ศกึษากนั   
เลขานกุาร     มาบ้างแล้วนะคะวนันีเ้จ้าหน้าท่ีได้น าร่างการตดิตามประเมินผลมาให้  

  รายละเอียดตา่งๆก็อยู่ในเอกสารท่ีได้แจกทา่นไปแล้ว ทา่นลองพิจารณา   
  ดนูะคะ ซึง่การติดตามรอบนีจ้ะเป็นรอบของเดือนตลุาคมคะ่ ซึง่เป็นการ 
  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  2   เพ่ือท่ีประธานได้เสนอ 
  ตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินก็จะ  น าเสนอตอ่สภา เป็น  
  รายละเอียดของโครงการอภิปรายได้ว่าโครงการตา่งๆเกิดผลดีตอ่ 
  ตอ่ท้องถ่ินอยา่งไร ท้องถ่ินได้ใช้ประโยชน์อยา่งไร และแตล่ะปีควรปรับ 
 ปรุงพฒันาไปในทิศทางใด เพ่ือใช้เป็นข้อมลูท่ีจะใช้ด าเนินการในการ 
  ติดตามประเมินผลโครงการวา่มีผลดีอยา่งไร  ตามท่ีได้เชิญทกุทา่นเข้า 
  ร่วมประชมุในวนันีน้ะคะก็เพ่ือตดิตามและ  ประเมินผลของเทศบาล ซึง่ 
  แผนตวันีจ้ะน ามาปฏิบตัซิึง่จะอยูใ่นเทศบญัญัต ิ งบประมาณประจ าปี  
  2561   รายละเอียดในตวันีก็้คือโครงการตา่งๆท่ีอยูใ่นงบประมาณและ   
  ท่ีเชิญทา่นมาก็เพ่ือจะดวูา่โครงการท่ีน ามาจากประชาคมแล้วน าไป

   บรรจใุนแผนมีทัง้หมดก่ีโครงการและ และหยิบมาด าเนินการตามเทศ 
  บญัญัตไิว้ก่ีโครงการ เราเร่ิมกนัท่ีหน้าแรกเลยนะคะ ทกุทา่นทราบกนั 
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หรือยงัคะวา่  วิสยัทศัน์ของเทศบาลเราคืออะไร “ยดึมัน่ธรรมาภิบาล 
บริการเพ่ือประชาชน “   สง่เสริมสงัคมดีมีวฒันธรรม น าการศกึษาพฒันา 
แหลง่น า้ สง่เสริมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี 
พนัธกิจดงันี ้

  1.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความสะอาด เพรียบพร้อมสาธารณปูโภค  

       และมีการจดัการด้านธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   2.  จดัให้เป็นต าบลแหง่การประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

        หตักรรม/สินค้า OTOP 
    3.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความพอเพียง โดยการสง่เสริมให้ประชาชน 

       ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้การเก็บออม และการเอือ้อาทรตอ่กนั 

  4.  จดัให้เป็นต าบลแหง่การสง่เสริมสขุภาพชีวิต โดยให้ประชาชน 

       มีสขุภาพกาย/ใจดี  สง่เสริมพฒันาการศกึษา กีฬาและจดัสวสัดิการ 

       การแก่เดก็ ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม 
   5.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
         รวมทัง้ลดอตัราความเส่ียงตอ่อบุตัเิหตอุบุตัภิยัและภยัทางธรรมชาติ 

  6.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ความมีสขุภาพกาย/สขุภาพจิตดี 
   7.  จดัให้เป็นต าบลแหง่วฒันธรรม โดยการอนรัุกษ์/สง่เสริมสืบทอด 

       ศลิปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
   8.  จดัให้เป็นต าบลแหง่ธรรมาภิบาล เน้นความเสมอภาค ยตุธิรรม  

        ยดึประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
    โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันา คือ 

 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนนสะพาน ท่อเหลีย่ม  

ท่อระบายน า้  การจดัวางผงัเมืองและแผนท่ีภาษี 
 1.2  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ระบบประปาหมูบ้่าน   

1.3  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 

และติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.4  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหลง่กกัเก็บน า้ตามธรรมชาติ 

       ธพรรมชาติเพ่ือการอปุโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

    2.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
    2.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต  
           จ าหน่าย การจ้างงาน 

      2.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และสินค้า OTOP 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             3.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

             3.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการกีฬา และนนัทนาการ 
              3.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมผู้ ด้อยโอกาสทางสงัคม เดก็ สตรี  
                     ผู้สงูอาย ุและผู้ พิการ 

               3.4  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมและพฒันาคณุภาพ  การศกึษา 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบ 

     สังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              4.1  แนวทางการพฒันา  การพฒันาอาสาสมคัร    ชมุชน 

             4.2  แนวทางการพฒันา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
                     ความปลอดภยัในหมูบ้่าน 

               4.3  แนวทางการพฒันา  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
              5.1  แนวทางการพฒันา  การเรียนรู้ด้านสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน 
              5.2  แนวทางการพฒันา  การป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 
               

             5.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมสขุภาพพลานามยัท่ีดีและ 
                     การมีสว่นร่วมด้านสาธารณสขุ 
              5.4  แนวทางการพฒันา  การจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูภายในหมูบ้่าน 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ  สิ่งแวดล้อม 
               6.1  แนวทางการพฒันา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง       

              6.2  แนวทางการพฒันา การปรับปรุงภมูิทศัน์ในเขตต าบล 
               6.3  แนวทางการพฒันา การอนรัุกษ์แหลง่น า้ธรรมชาติและป่าไม้ชมุชน 

              6.4  แนวทางการพฒันา การสง่เสริมปัญหามลภาวะท่ีเป็นพิษ 
  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
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7.1  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เจ้าหน้าท่ี  

                     คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล 
               7.2  แนวทางการพฒันา พฒันาขัน้ตอนการให้บริการประชาชน  
                      วสัด ุครุภณัฑ์ของส านกังาน 
               7.3  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ด้านการเมือง  

                     การปกครองและการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 
    8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
               8.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการลงทนุเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลิตภณัฑ์ชมุชน 

 
   และสว่นตอ่ไปแบบตดิตามและประเมินผล แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท า 
   แผนยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ตามแบบนะคะเราจะ 
   เห็นได้วา่มีทัง้หมด 2 สว่น คือ สว่นของคณะกรรมการพฒันา ซึง่เรามีการ 
   แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน และคณะกรรมการสนบัสนนุ มีการ 
   ประชมุอยา่งตอ่เน่ือง และมีการจดัประชมุประชาคมเพ่ือจดัท าร่าง 
   แผนพฒันาท้องถ่ิน และในสว่นท่ี 2 เก่ียวกบัเร่ืองการจดัท าแผนพฒันา 

 ท้องถ่ิน เราก็มีการจดัท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
 จดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 
 ทกุขัน้ตอนเชน่กนัคะ่  แบบท่ี 2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานของ 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแผนพฒันาส่ีปี  ดงันี ้

ยทุศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสรา้งพืน้ฐาน 28 14540000 22 4130000 56 17900000 5 600000 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 9 1390000 3 550000 13 1590000 0 0 

3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 
53 9658720 19 1784000 41 4785000 4 190000 

และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความสงบ                 

เรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 18 1414000 11 979000 7 774000 6 525000 

ในชวีติและทรพัยส์นิ                 



 
 

 

  
 ในล าดบัตอ่ไปเราจะมาดกูนัวา่โครงการท่ีอยูใ่นแผนกบัโครงการท่ีน ามา 
 ปฏิบตัจิะมีอตัราสว่นร้อยละเทา่ไหร่นะคะ 
  สรุป 

โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันาสามปี   167 โครงการ 
    โครงการท่ีน ามาปฏิบตัใินเทศบญัญัติ  110 โครงการ 
    คดิเป็นร้อยละ    110 x  100  =  65.86 
              167 

       

อตัราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ 65.86 
 

     และผลด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังนีค่้ะ 
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5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 19 1166500 9 540000 23 1098000 4 390000 

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 6 490000 8 5880000 6 880000 1 200000 

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง 
 การปกครองและการบรหิารจดัการ 

33 2213100 11 459500 11 2490000 6 9730300 

ล าดับ โครงการ 
งบตามเทศ
บัญญิต ิ

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างพืน้ฐาน 

1 โครงการก่อสร้าง คสล.สายทรายคลอง หมู ่1 ตอ่จากเดิม 100,000 97,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่ จัม่ หมู ่4 บ้านดงน้อย 47,000 47,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่ ตา หมู ่4 บ้านดงน้อย 117,000 116,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสวีนั หมู ่4 บ้านดงน้อย 45,000 45,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสนุทร หมู ่9 บ้านโนนส าราญ 100,000 99,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหงษ์ทอง หมู ่4 บ้านดงน้อย 90,000 89,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 
โครงการก่อสร้าง ถนน ดินลกูรัง สายเลยีบคลองชลประทาน RMC หมู ่6 
บ้านขา่ 

13,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้าง ถงัน า้ใสระบบประปาหมูบ้่าน หมู ่5 บ้านโสกแก 262,000 257,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านขา่ - บ้านป่อง หมู ่6 บ้านขา่ 210,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสดุทาวา หมู ่5 บ้านโสกแก 38,000 38,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองทุม่ หมู ่5 บ้านโสกแก 50,000 49,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลยีบคลองชลประทาน RMC ทางทิศ
ใต้ หมู ่2 บ้านหวัขวั 

120,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวดัค าเจริญ หมู ่12 บ้านค าเจริญ 100,000 99,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู ่2 สายเลยีบคลองชลประทาน RMC 100,000 98,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพวงสา หมู ่6 บ้านขา่ 187,000 181,834 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพนัธ์สขุ หมู ่4 บ้านดงน้อย 51,000 50,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวฒันาร่วมใจ หมู ่4 บ้านดงน้อย 112,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีทองราช หมู ่8 บ้านโนนเมือง 100,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวาท หมู ่10 บ้านศรีวิไล 17,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

20 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลยีบคลองชลประทาน RMC ทางทิศ
เหนือ หมู ่2 บ้านหวัขวั 

100,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

21 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวดัเทพปัญญาราม หมู ่8 บ้านโนน
เมือง 

237,000 235,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลองเปลอืย หมู ่10 บ้านศรีวิไล 59,000 58,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลงัเทศบาล หมู ่10 บ้านศรีวิไล 41,000 41,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24 
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนตเิมตร 
ถนน สายค าเจริญ-ดงเคง็ หมู ่12 บ้านค าเจริญ 

450,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

25 โครงการขยายผลเศรษฐกิจพอเพยีง 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

26 โครงการจดังานนิทรรศการของดกีดุจบั 33,000 32,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

27 โครงการสง่เสริมเพิม่ประสทิธิภาพกลุม่อาชีพ 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

28 ศนูย์พฒันาการเรียนรู้ชมุชนตามกลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรมและภมิูปัญญาท้องถิ่น 

29 โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียน  ศพด. 10,000 7,480 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

30 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนกัเรียน 5,000 2,525 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 31 โครงการประเมินคณุภาพใน  ศพด. 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

32 โครงการฝึกอบรมการมีสว่นร่วมของชมุชนฯ 6,000 5,998 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

33 โครงการวนัส าคญัของชาติไทย 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

34 โครงการวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา 2,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

35 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรดแูลผู้สงูอาย ุ 65,000 63,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

36 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุน่เข้มแขง็ 10,000 7,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

37 โครงการสง่ทมีนกักีฬาเข้าร่วมแขง่ขนักีฬาประชาชนกดุจบัคพั 10,000 16,180 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

38 โครงการจดังานรดน า้ด าหวัวนัผู้สงูอาย ุ 70,000 86,795 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

39 โครงการบายศรีสูข่วญับ้านสูข่วญัเมืองอดุรธานี 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

40 โครงการสง่เสริมกิจกรรมวนัส าคญัทางพทุธศาสนา 20,000 19,700 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

41 โครงการสง่เสริมประเพณีท้องถ่ิน 40,000 39,600 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

42 โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

43 โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการบริการการศกึษา 547,800 512,060 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

44 โครงการสง่เสริมสขุภาพกายใจผู้สงูอาย ุ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

45 โครงการสง่เสริมองค์กรสตรี 10,000 9,840 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

46 โครงการแขง่ขนักีฬาประชาชนท้องถ่ินสมัพนัธ์ 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

47 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือพระราชเสาวนีย์ฯ 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

48 โครงการเข้าวดัปฏิบตัิธรรมในพรรษา  โรงเรียนบ้านขา่ 30,000 30,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

49 อาหารกลางวนั สพฐ. 424,000 424,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

50 อาหารกลางวนั ศนูย์เด็กฯ 172,980 172,980 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

51 สือ่การเรียนศนูย์เด็กฯ     141,100 141,100 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

52 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านดงน้อย 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

53 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านโสกแก-ค าเจริญ 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

54 ครูช่วยสอน  โรงเรียนบ้านขา่ 70,000 70,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

55 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

56 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

57 โครงการประเพณีท้องถ่ินบญุมหาชาต ิ(บญุเผวด)  ประจ าปี  2561 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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58 
โครงการอดุหนนุปฏิบตัิธรรมวิปัสนากรรมฐานวดัป่าวิปัสนาไชยาราม ม.
10 

20,000 20,000 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

59 โครงการอดุหนนุปฏิบตัิธรรมวิปัสนากรรมฐานวดัป่าค าเจริญ ม.12 20,000 20,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน 

60 โครงการปกปอ้งและเทดิทนูสถาบนัส าคญัของชาติ 10,000 19,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

61 
โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนใน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

20,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

62 โครงการกิจกรรมวนัสถาปนาอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

63 โครงการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 25,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

64 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

65 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลวนัส าคญั 60,000 36,215 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

66 
โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และศกึษาดงูาน 

76,000 36,700 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

67 จดัซือ้ครุภณัฑ์เคร่ืองดบัเพลงิ 90,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

68 โครงการแขง่ขนักีฬาต้านยาเสพติด 10,000 99,166 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

69 คา่ใช้จา่ยส าหรับสง่เสริมการบ าบดัฟืน้ฟผูู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพดิต 32,500 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

70 โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 10,000 8,150 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

71 โครงการสง่เสริมประชาชนเร่ืองประชาธิปไตย 10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

72 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านขา่   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

73 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านโสกแก   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

74 โครงการสง่เสริมปัญหายาเสพตดิในโรงเรียนบ้านดงน้อย   5,000   5,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

75 โครงการกองทนุแมข่องแผน่ดิน 10,000 10,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

76 โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียน 40,000 40,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

77 โครงการปอ้งกนัโรคพิษสนุขับ้า 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

78 โครงการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาไข้เลอืดออก 10,000 8,800 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

79 
โครงการสง่เสริม สนบัสนนุการจดัเก็บขยะ การคดัแยกขยะ และสิง่ปฏิกลู
ในชมุชน 

30,000 29,025 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

80 โครงการอบรมการประดษิฐ์ของเหลอืใช้ให้เกิดมลูคา่ 15,000 13,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 81 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสขุ  ประจ าปี  2561 190,000 190,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

82 โครงการปรับปรุงทศันียภาพต าบลเมืองเพยี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

83 โครงการท้องถ่ินไทย  รวมใจภกัดิ ์รักษ์พืน้ท่ีสเีขียว 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

  7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 

84 โครงการเลอืกตัง้ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

85 โครงการสง่เสริมพฒันาศกัยภาพบคุลากรของเทศบาล 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

86 
โครงการส ารวจความต้องการและความพงึพอใจในการให้บริการ
ประชาชน 

15,000 0 
ไม่ได้ด าเนินการ 

87 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 5,000 1,990 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

88 จดัซือ้เต้นท์ผ้าใบโครงเหลก็หลงัคาทรงโค้งคร่ึงวงกลม 200,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

89 จดัซือ้โต๊ะท างาน 5,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

90 จดัซือ้โต๊ะพบัเอนกประสงค์ 50,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

91 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

92 จดัซือ้เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ 24,000 24,000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

93 จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 32,000 31,500 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

94 จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์ 4,300 4,300 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

95 โครงการจดัประชมุประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินฯ 20,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

96 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

97 โครงการเร่งรัดจดัเก็บภาษีบริการเคลือ่นท่ี 10,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

98 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 5,000 3,939 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

99 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

100 จดัซือ้เก้าอีท้ างาน 15,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

101 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ 120,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

102 จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร 80,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

103 จดัซือ้กล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจิตอล 9,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

104 จดัซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 96,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 



 
 

 

 

สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ 
โครงการในเทศบญัญัติ           110 โครงการ 
โครงการท่ีน ามาปฏิบตัิ  61 โครงการ 
คดิเป็นร้อยละ   55.45 

 

นายวิสิฐศักดิ์  พจิิตรศิริ  จะเห็นได้วา่โครงการท่ีน ามาปฏิบตัินัน้ยงัน้อยมากหากเทียบกบัสดัส่วน 
รองปลัดเทศบาล   ของโครงการท่ีบรรจไุว้ในเทศบญัญตั ิ ส าหรับบางโครงการท่ียงัไมไ่ด้

ปฏิบตัใินปีงบประมาณ  2561  ก็ได้ท าการกนัเงินไว้เพ่ือปฏิบตัใินปี  
2562  และในขัน้ตอนตอ่ไปคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลตอ่
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าเสนอสภาท้องถ่ิน  
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทัว่กนัภายใน 30 วนั 
และปิดประกาศไมน้่อยกวา่  30  วนั   

 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองอ่ืนๆ/ถ้ามี 
นายบุญกอง  วงศิลปชัย : ในระเบียบวาระท่ี 3 ผมขอเชิญชวนให้ทกุท่านชว่ยประชาสมัพนัธ์ 
ประธาน                พิธีเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพรชยัมงคล  และถวายเป็นพระราช 
      กศุลแดส่มเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพวรางกรู  และ 
      สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนานาถ  ในรัชกาลท่ี  9 
นายอ าพร  ชิณโชติ  ในวนัศกุร์ท่ี   28  ธนัวาคม  2561 ซึง่เทศบาลได้จดัพิธีเจริญพระพทุธ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     มนต์ถวายพระพรชยัมงคล  และถวายเป็นพระราชกศุลแดส่มเดจ็พระ 
รก.หน.สน.ปลัดฯ      เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดนิทรเทพวรางกรู  และสมเดจ็พระนางเจ้า 
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 105 จดัซือ้เคร่ืองพมิพ์แบบฉีดหมกึ 25,800 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

106 จดัซือ้เคร่ืองส ารองไฟ 78,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

107 จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ 38,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

108 จดัเคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ 65,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

109 จดัซือ้ตู้ควบคมุการท างานระบบไฟฟา้ 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

110 จดัซือ้เคร่ืองหาพิกดัสญัญาณ 30,000 0 ไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 6,543,480 4,121,877   
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  สิริกิติ ์ พระบรมราชินีนานาถ  ในรัชกาลท่ี  9   ซึง่แยกออกเป็น  2 ช่วง 
  ชว่งเช้าจ าเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท่ีส านกังานเทศบาล  
  ต าบลเมืองเพีย   และชว่งเย็นจะเป็นพิธีเจริญพระพทุธมนต์ถวายพระพร 
  ชยัมงคลฯ  เชิญร่วมแตง่กายสีเหลืองจิตอาสา   ขอบคณุครับ 

นายบุญกอง  วงศิลปชัย : มีทา่นใดจะแจ้งเร่ืองอ่ืนๆ อีกหรือไมค่รับหากไมมี่ใครจะแจ้งเร่ืองอะไร 
ประธาน     แล้วผมก็ขอขอบคณุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทกุทา่น 
      ท่ีเข้าประชมุอย่างพร้อมเพรียงกนัครับ หากไมมี่ใครเสนอขอปิดการ 
      ประชมุเพียงเทา่นีค้รับ ขอบคณุครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 

 
(ลงช่ือ).................................................ผู้บนัทกึการประชมุ 

  (นางสาวบษุบา   จมูมาสวง) 
        ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

ลงช่ือ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
(นางสาวบวัผนั   ชมุแวงวาปี) 

       นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
      (นายอ าพร    ชิณโชต)ิ 

หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาการในต าแหนง่ 
  หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 
 
 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
                (นายบญุกอง   วงศลิปชยั) 

                    ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
  



 
 

 

       
 
 


