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    งานแผนและงบประมาณ 



 
 

 

ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และ  ข้อ 14  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   เมือง
เพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือน เมษายน  –  กันยายน พ.ศ. 2562 ขึ้น  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

  



 
 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  1 
 
แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  4 
 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  6 
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  6 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2562 6 
- การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 7 
ส่วนที่ 3 ปัญหา และ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  8 
 
แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  9 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  9 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 9 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  10 
- ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 10 
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 11 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2562 11 
- สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 16 
 
 
ภาคผนวก 18 
- การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  



 
 

 

 
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น: 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 
" ยึดมั่นธรรมาภิบาล    บริการเพ่ือประชาชน " 

พันธกิจ 

 
  1.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความสะอาด เพรียบพร้อมสาธารณูปโภค และมีการจัดการ 

  
 

       ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     

 
  2.  จัดให้เป็นต าบลแห่งการประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่/หัตกรรม/สินค้า OTOP 

 
 

  3.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความพอเพียง โดยการส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
 

 
       การเก็บออม และการเอ้ืออาทรต่อกัน 

     
 

  4.  จัดให้เป็นต าบลแห่งการส่งเสริมสุขภาพชีวิต โดยให้ประชาชนมีสุขภาพกาย/ใจดี  ส่งเสริมพัฒนา 

 
       การศึกษา กีฬาและจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

 
 

  5.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดอัตราความเสี่ยงต่อ 
 

 
       อุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยทางธรรมชาติ 

     
 

  6.  จัดให้เป็นต าบลแห่งความมีสุขภาพกาย/สุขภาพจิตดี 
    

 
  7.  จัดให้เป็นต าบลแห่งวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์/ส่งเสริมสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

  8.  จัดให้เป็นต าบลแห่งธรรมาภิบาล เน้นความเสมอภาค ยุติธรรม ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 

2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     
 

 1.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ถนนสะพาน ท่อเหลี่ยม  
                     ท่อระบายน้ า  การจัดวางผังเมืองและแผนที่ภาษี 

 
 

1.2  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ระบบประปาหมู่บ้าน   
   

 
1.3  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

  1.4  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ 
   

 
       เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      

 
   2.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 

         2.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหน่าย การจ้างงาน 
  

 

   2.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสินค้า OTOP 
 
 

   



 
 

 

                 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
             3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

                  3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
    

 
             3.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

                 3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 

         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      

 
             4.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน 

     
 

             4.2  แนวทางการพัฒนา  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้าน 
                  4.3  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                     5.1  แนวทางการพัฒนา  การเรียนรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

    
 

             5.2  แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                   5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 
  

 
             5.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้าน 

   
 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม 
    

 
              6.1  แนวทางการพัฒนา การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง       

  
 

              6.2  แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบล 
                    6.3  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติและป่าไม้ชุมชน 

   
 

              6.4  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมปัญหามลภาวะที่เป็นพิษ 
    

 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

   
  

              7.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและ
สมาชิกเทศบาล 

  
 

              7.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาขั้นตอนการให้บริการประชาชน วัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน 
  

 

              7.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครองและการ
เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ 

    
      

 
   8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                     8.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   

    

 
 
 
 

     



 
 

 

 
 

แบบที่ 1 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ /  

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น /  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน /  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน /  

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ /  



 
 

 

 

แบบที่ 2 

แบบติดตามผลการด าเนนิงาน 

ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
 
 
ค าชี้แจง     : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  
……………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ เทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธาน ี
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที่ 1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )    ไตรมาสที่ 2  ( มกราคม – มีนาคม ) 
   ไตรมาสที่ 3  ( เมษายน – มิถุนายน )   ไตรมาสที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน ) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565 ) 
3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( 2561 – 2565) 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 

 
 
 
 
 

ยุทศาสตร์ 
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565 

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

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างพื้นฐาน 26 4,746,000 27 4,944,000 35 7,386,000 22 7,780 17 8,160,000 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรม 
34 9,992,000 35 11,114,000 36 11,760 35 12,166,000 35 12,492,000 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบ 

11 657,000 11 627,000 11 627,000 11 627,000 11 627,000 เรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 37 822,000 37 1,322,000 37 832,000 37 832,000 37 832,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
20 1,787,000 21 1,937,000 21 3,340,000 21 3,110,000 21 2,660,000 

 การปกครองและการบริหารจัดการ 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยุทธศาตร์ที ่1 - 8  137 18,309,000 139 20,249,000 161 24,944,000 140 25,486,000 113 16,916,000 



 
 

 

ยุทศาสตร ์

2562 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

จ านวนเงิน 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่เบิกจ่าย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสรา้งพื้นฐาน 27 15 1,887,500 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 2 62,980 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรม 

35 25 
2,103,976 และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบ 
  

 เรียบร้อย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภัย 11 7 64,645 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 37 36 1,696,210 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 3,240 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
21 9 

298,670  การปกครองและการบรหิารจดัการ 

รวม 140 95 6,117,221 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความ

ต้องการของประชาชนมีมากกว่างบประมาณ 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปทีเ่ทศบาลต าบลเมืองเพียได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรและรายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้น ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

3. โครงการเกินศกัยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

แบบที่ 3 

แบบประเมนิผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร ์
  



 
 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   12  ธันวาคม  2562 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 

1. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทศาสตร ์

2562 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน ที่ได้ปฏิบตั ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสรา้งพื้นฐาน 27 15 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 2 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรม 
35 25 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรกัษาความสงบ 11 7 
เรียบร้อย  การจัดระเบยีบสังคม  ความปลอดภัย 

  
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 37 36 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
21 9 

 การปกครองและการบรหิารจดัการ 

รวม 140 95 

 
 

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี   140 โครงการ 
  โครงการที่น ามาปฏิบัติในเทศบัญญัติ               95 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ   95 x  100     =  67.85 
                   140 



 
 

 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 15  % 80  % 5  % 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

30 % 65  % 5  % 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

70  % 21  % 9  % 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ 
     สาธารณะ 

33  % 60  % 7  % 

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40  % 48  % 12  % 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 39  % 57  % 4  % 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 52  % 60  % 8  % 

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของ  
     ประชาชน 

33  % 64  % 3  % 

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

 
  



 
 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 
 

ชื่อ เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
1. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  

อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี    ซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

2. ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565) 
 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน           

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผ่องแผ้ว หมู่ 9 บ้านโนนส าราญ 220,000.00 215,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิ์ทิน หมู่ 12 บ้านค าเจริญ 126,000.00 121,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 3 หมู่ 6 บ้านข่า 284,000.00 275,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดงน้อย-หนองโน หมู่ 4 บ้านดงน้อย 364,000.00 356,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทรายคลอง หมู่ 1 บ้านเพีย 220,000.00 215,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดค าเจริญ หมู่ 12 บ้านค าเจริญ 94,000.00 91,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเทพปัญญาราม หมู่ 8 บ้านโนนเมือง 320,000.00 309,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยคานเพชรทา บ.ดงน้อย 55,000.00 54,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยจวงหาญ บ้านดงน้อย 45,000.00 45,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ่อทอง บ้านดงน้อย 46,000.00 45,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิทาทิน หมู่ 4 บ้านดงน้อย 40,000.00 40,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยคุ้มกลางพัฒนา หมู่ 5 บ้านโสกแก 500,000.00 0.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยลือพัฒนา หมู่ 12 บ้านค าเจริญ 250,000.00 0.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

14 
โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร ถนน สายค าเจริญ-ดงเค็ง หมู่ 12 บ้านค า
เจริญ 

120,000.00 120,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการปรับปรุงห้องน้ าส านักงานเทศต าบลเมืองเพีย 50,000.00 0.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ

อนุมัต ิ
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ           

16 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4 30,000.00 30,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

17 โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 33,000.00 32,980.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

18 โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ 18,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

19 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนกุดจับคัพ 20,000.00 19,875.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

20 โครงการจัดงานรดน้ าด าหัววันผู้สูงอายุ 90,000.00 89,305.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

21 โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานี 5,000.00 0.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

22 โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย 40,000.00 39,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

23 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 20,000.00 26,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

24 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือพระราชเสาวนีย์ฯ 5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

25 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมในพรรษา 30,000.00 30,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

26 โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน 40,000.00 40,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

27 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 4 20,000.00 20,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

28 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 5 20,000.00 20,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

29 โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 6 20,000.00 20,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

30 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 10 20,000.00 20,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

31 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 12 30,000.00 30,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

32 อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 8 20,000.00 0.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

33 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6 220,000.00 224,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

34 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4 220,000.00 225,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

35 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ โรงเรียน บ้านโสกแกค าเจริญ หมู่ 5 424,000.00 390,400.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

36 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6 70,000.00 70,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

37 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4 70,000.00 70,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

38 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) โรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ  หมู่ 12 70,000.00 70,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

39 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  ศพด. 9,000.00 8,921.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

40 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 3,000.00 3,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

41 โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. 2,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

42 โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ 6,000.00 5,925.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

43 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000.00 39,680.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

44 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา 547,800.00 631,100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

45 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

46 โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี 10,000.00 9,970.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน         

47 โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 10,000.00 9,900.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

48 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 3,480.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

49 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

50 โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

51 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25,000.00 24,300.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

52 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันส าคัญ 37,000.00 11,965.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

53 โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านข่า 5,000.00 5,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

54 โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4 5,000.00 5,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

55 โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกค าเจริญ 5,000.00 5,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

56 โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข่า 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

57 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         

58 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 20,000.00 19,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

59 โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เกิดมูลค่า 20,000.00 14,100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

60 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 12,000.00 10,800.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

61 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 10,000.00 3,310.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

62 ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1,000,000.00 959000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

63 ค่าจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะ 500,000.00 500000 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

64 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 1 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

65 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 10 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

66 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 11 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

67 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 12 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

68 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 2 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

69 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

70 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 5 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

71 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 6 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

72 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 8 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

73 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 9 7,000.00 7,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

74 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 1 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

75 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 10 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

76 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 11 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

77 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 12 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

78 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 2 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

79 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 4 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

80 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 5 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

81 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 6 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

82 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 8 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

83 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 9 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

84 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 1 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

85 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 10 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

86 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 11 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

87 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 12 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

88 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 2 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

89 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

90 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 5 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 



 
 

 

91 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 6 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

92 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 8 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

93 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 6,000.00 6,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

94 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพต าบลเมืองเพีย 10,000.00 3,240.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

95 โครงการท้องถ่ินไทย  รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว 5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ       

96 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 200,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

97 โครงการส่งเสริมประชาชนเรื่องประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและการเมืองการปกครอง 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

98 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 10,000.00 225,840.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

99 โครงการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 15,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

100 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเทศบาล 20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

102 จัดซื้อโต๊ะท างาน 5,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

103 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

104 จัดซื้อตู้ล าโพงกลางแจ้ง 16,000.00 9,800.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

105 จัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 10,000.00 9,880.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

106 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน 1 เครือ่ง 9,500.00 9,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

107 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอกุดจับ 20,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

108 โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือจัดท าและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 20,000.00 3,750.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

109 โครงการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 



 
 

 

110 โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคลื่อนที่ 10,000.00 0.00 ไม่ได้ด าเนินการ 

111 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 16,000.00 15,750.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

112 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 4,200.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

113 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 16,000.00 15,750.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

114 จัดซื้้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 4,300.00 4,200.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
 

 
สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ 
โครงการในเทศบัญญัติ  114 โครงการ 
โครงการที่น ามาปฏิบัติ  95 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ   83.33 
 
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 สรุปผลการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 

จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

โครงการ 
โครงการ

ตาม โครงการ ตามแผนฯ ตามเทศ ที่เบิกจ่าย 
ตามแผน

ฯ 
เทศบัญญัติ

ฯ 

ที่ได้
ปฏิบัต ิ   บัญญัติ จริง 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 15 15 4,944,000 2,734,000 1,887,500 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 3 2 285,000 81,000 62,980 
การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 35 28 25 11,114,000 2,081,800 2,103,976 

การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัด 11 11 7 627,000 237,000 65,645 

ระเบียบสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
     การพัฒนาด้านสาธารณสุข 37 36 36 1,322,000 1,752,000 1,696,210 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 1 20,000 10,000 3240 
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการ 21 19 9 1,937,000 431,100 298,670 

การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 

รวม 140 114 95 2,249,000 
 

7,326,900 
 

6,117,221 


