


 
 

 

 
 
 

รายงานการตดิตามและประเมินผล 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ.2561-2565 
(ระหว่างเดอืนตลุาคม 2562 – กนัยายน 2563) 

 
 

 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองเพยี 
อ าเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี 

 
 

            ส านักปลัดเทศบาล
     งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 



 
 

 

ค าน า 
 

ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561      ไดก้ าหนดใหมี้การด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนา้ท่ี
ด  าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซึ่งคณะกรรมการจะตอ้ง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาตอ่
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พรอ้มทัง้
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสามสิบ
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า
สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนตลุาคมของทกุปี     

 
ดงันัน้  เพ่ือใหเ้ป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  จึงไดด้  าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
เมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2563) ขึน้  
เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามใหน้ายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวงัเป็นว่า
รายงานผลการตดิตามฉบบันีจ้ะสามารถเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการพฒันาเทศบาล  สามารถแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัประชาชนได ้ และประชาชนเกิดความพงึพอใจสงูสดุ   
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพยี 

  



 
 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
การตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
- วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันา  1 
 
แบบที ่1 แบบช่วยก ากับการจัดแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง  4 
 
แบบที ่2 แบบตดิตามผลการดาเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่   
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป  6 
ส่วนที ่2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา  6 
- ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปี 2563 6 

- การเบกิจา่ยงบประมาณปี 2563 7 
ส่วนที ่3 ปัญหา และ อุปสรรคในการปฏิบัตงิาน  8 
 
แบบที ่3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์  
แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 9 
ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป  9 
ส่วนที ่2 ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2563 9 
ส่วนที ่3 ผลการด าเนินงาน  10 
- ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในภาพรวม 10 

- รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 2563 11 

- รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2563 11 

- สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินฯ 16 

 
 
ภาคผนวก 18 
- การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  



 
 

 

 
1. วิสัยทัศนใ์นการพัฒนาท้องถิน่: 

วิสยัทศันก์ารพฒันา 
" ยดึมั่นธรรมาภิบาล    บรกิารเพ่ือประชาชน " 

พันธกิจ 

 
  1.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความสะอาด เพรียบพรอ้มสาธารณปูโภค และมีการจดัการ 

  
 

       ดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
     

 
  2.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่การประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม/่หตักรรม/สินคา้ OTOP 

 
 

  3.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความพอเพียง โดยการสง่เสรมิใหป้ระชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
 

 
       การเก็บออม และการเอือ้อาทรตอ่กนั 

     
 

  4.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่การสง่เสรมิสขุภาพชีวิต โดยใหป้ระชาชนมีสขุภาพกาย/ใจดี  สง่เสรมิพฒันา 

 
       การศกึษา กีฬาและจดัสวสัดกิารแก่เดก็ ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

 
 

  5.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน รวมทัง้ลดอตัราความเส่ียงตอ่ 
 

 
       อบุตัเิหตอุบุตัภิยัและภยัทางธรรมชาติ 

     
 

  6.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความมีสขุภาพกาย/สขุภาพจิตดี 
    

 
  7.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่วฒันธรรม โดยการอนรุกัษ/์สง่เสรมิสืบทอดศลิปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

  8.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ธรรมาภิบาล เนน้ความเสมอภาค ยตุธิรรม ยดึประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 
 

2. จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 

 
1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

     
 

 1.1  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา  ถนนสะพาน ท่อเหล่ียม  
                     ท่อระบายน า้  การจดัวางผงัเมืองและแผนท่ีภาษี 

 
 

1.2  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา  ระบบประปาหมู่บา้น   
   

 
1.3  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 

  1.4  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา แหลง่กกัเก็บน า้ตามธรรมชาติ 
   

 
       เพ่ือการอปุโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

     
  

  2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

      
 

   2.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย ์
         2.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต จ าหนา่ย การจา้งงาน 

  
 

   2.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และสินคา้ OTOP 
   



 
 

 

 
 

                 3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
 

 
             3.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิอนรุกัษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

                  3.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิการกีฬา และนนัทนาการ 
    

 
             3.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เดก็ สตรี ผูส้งูอาย ุและผูพ้ิการ 

  
  

             3.4  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพ  
การศกึษา 

    
 

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม 
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

      

 

             4.1  แนวทางการพฒันา  การพฒันาอาสาสมคัร    
ชมุชน 

     

 

             4.2  แนวทางการพฒันา  การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและความปลอดภยั
ในหมูบ่า้น 

                  4.3  แนวทางการพฒันา  การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    

 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

                     5.1  แนวทางการพฒันา  การเรียนรูด้า้นสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน 
    

 
             5.2  แนวทางการพฒันา  การปอ้งกนัและระงบัโรคติดตอ่ 

    
  

             5.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิสขุภาพพลานามยัท่ีดีและการมีสว่นรว่มดา้น
สาธารณสขุ 

  

 

             5.4  แนวทางการพฒันา  การจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูภายใน
หมูบ่า้น 

   

 

 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ  
ส่ิงแวดล้อม 

    
 

              6.1  แนวทางการพฒันา การรกัษาความสะอาดและความเรียบรอ้ยของบา้นเมือง       
  

 
              6.2  แนวทางการพฒันา การปรบัปรุงภมูิทศันใ์นเขตต าบล 

                    6.3  แนวทางการพฒันา การอนรุกัษแ์หลง่น า้ธรรมชาตแิละป่าไมช้มุชน 
   

 
              6.4  แนวทางการพฒันา การสง่เสรมิปัญหามลภาวะท่ีเป็นพิษ 

    
 

 7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
   

  
              7.1  แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เจา้หนา้ท่ี คณะ
ผูบ้รหิารและสมาชิกเทศบาล 

  



 
 

 

 

              7.2  แนวทางการพฒันา พฒันาขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชน วสัด ุครุภณัฑข์อง
ส านกังาน 

  

 

              7.3  แนวทางการพฒันา สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของประชาชน ดา้นการเมือง การ
ปกครองและการเผยแพรข่า่วสารของทางราชการ 

    
      

 
   8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

                     8.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิการลงทนุเพ่ือเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑช์มุชน 
   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที ่1 
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลต าบลเมืองเพยี 

แบบที ่1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
ค าชีแ้จง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุๆครัง้ หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใช้
แผนยทุธศาสตรแ์ลว้ 

ชื่อองคก์ารปกครองส่วนท้องถิน่  เทศบาลต าบลเมืองเพยี 

ประเดน็การประเมิน 
ม ี
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่   
1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
2. มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

/  

3. มีการจดัประชมุอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ /  
4. มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณารา่งแผน   
    ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

/  

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิน่   
7. มีการรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มลู /  
8. มีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้รว่มในการจดัท าแผน /  
9. มีการวิเคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถ่ิน(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

/  

10. มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

/  

12. มีการก าหนดจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน /  
13. มีการก าหนดเปา้หมายการพฒันาทอ้งถ่ิน /  
14. มีการก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา /  
15. มีการก าหนดยทุธศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั /  



 
 

 

16. มีการอนมุตัแิละประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา /  
17. มีการจดัท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยทุธศาสตร ์ /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์ /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แบบที ่2 

แบบตดิตามผลการด าเนินงาน 

ของเทศบาลต าบลเมืองเพยี 

 
 
 
 

 

 



 
 

 

แบบที ่2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 
 
ค าชีแ้จง     : เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใตแ้ผนพัฒนาท้องถ่ิน  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก  1 ปี  เริ่มตั้งแต่สิน้สุดการ
ด าเนินงานในเดือนตลุาคม – กนัยายน 

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

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อ เทศบาลต าบลเมืองเพยี  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
   ไตรมาสที ่1  ( ตุลาคม – ธันวาคม )   ไตรมาสที ่2  ( มกราคม – มีนาคม ) 
   ไตรมาสที ่3  ( เมษายน – มิถุนายน )   ไตรมาสที ่4  ( กรกฎาคม – กันยายน ) 
 
ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565 ) 
3. จ านวนโครงและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 – 2565) 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 

 
 
 
 
 

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 



 
 

 

ยทุศาสตร ์

2563 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏิบตัิ 

จ านวนเงิน 
ที่ปรากฏอยูใ่น

แผน ที่เบิกจา่ย 

1.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสรา้งพืน้ฐาน 27 12 
 

2,656,335 
 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 7 1 30,000 
3.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 

35 26 
2,019,200 และภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความสงบ 
  

 เรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 11 3 62,545 
ในชีวติและทรพัยส์นิ 

  
 5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 37 35 651,179 

6.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 2 1 7,000 

7.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมือง 
21 28 

600,092  การปกครองและการบรหิารจดัการ 

รวม 140 106 
 

6,026,351 
 

 
 
 

 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

1. เน่ืองจากงบประมาณมีจ านวนจ ากดั ไม่สามารถกระจายท าโครงการไดทุ้กยุทธศาสตร  ์และความ

ตอ้งการของประชาชนมีมากกวา่งบประมาณ 

2. เงินอดุหนนุทั่วไปท่ีเทศบาลต าบลเมืองเพียไดร้บัการจดัสรรมีจ านวนนอ้ยลง ประกอบกบัคา่ใชจ้่าย

ดา้นบคุลากรและรายจา่ยประจ าเพิ่มขึน้ ท าใหมี้งบประมาณไมเ่พียงพอในการท าโครงการ 

3. โครงการเกินศกัยภาพมีจ านวนมาก  จงึไมส่ามารถด าเนินการไดท้ัง้หมดทกุโครงการ 

 



 
 

 

 

 

 

 

แบบที ่3 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร ์
  



 
 

 

แบบที ่3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

ค าชีแ้จง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหป้ระเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตรท่ี์ก าหนดไว ้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน
ปีละ 1 ครัง้ หลงัจากสิน้สดุปีงบประมาณ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
2. วนั/เดือน/ปี ท่ีรายงาน   23  ธนัวาคม  2563 

 
ส่วนที ่2  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2563 

1. ยทุธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผน และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบตัิ 

ยุทศาสตร ์

2563 

จ านวนโครงการที ่
 

จ านวนโครงการ 
ทีไ่ดป้ฏบิตั ิ

ปรากฏอยูใ่นแผน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสรา้งพืน้ฐาน 27 12 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 7 1 
3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 

35 26 
และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความสงบ 
 

11 
 
3 

เรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม  ความปลอดภยั 
  

ในชวีติและทรพัยส์นิ 
  

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสขุ 37 35 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ 2 1 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืง 
21 28 

 การปกครองและการบรหิารจดัการ 

รวม 140 106 

 
 

สรุป โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันา    140 โครงการ 
  โครงการท่ีน ามาปฏิบตัใินเทศบญัญัติ             106 โครงการ 
  คดิเป็นรอ้ยละ   106 x  100     =      75.71 
                   140 



 
 

 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ินในภาพรวม 
 

ประเดน็ พอใจมาก พอใจ ไมพ่อใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 15  % 80  % 5  % 
2)  มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/ 
      กิจกรรม 

30 % 65  % 5  % 

3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  
     กิจกรรม 

70  % 21  % 9  % 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ่ 
     สาธารณะ 

33  % 60  % 7  % 

5)  มีความโปรง่ใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 40  % 48  % 12  % 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 39  % 57  % 4  % 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหา 52  % 60  % 8  % 
8)  การแกไ้ขปัญหา  และการตอบสนองความตอ้งการของ  
     ประชาชน 

33  % 64  % 3  % 

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

 
  



 
 

 

รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่  2561-2565 
 

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

เพีย  อ าเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี    ซึ่งไดจ้  าแนกการพัฒนาออกเป็น 8 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอ 

2. ผลการด าเนินการตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา  (แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 2561-2565) 
 

ล ำดบั โครงกำร 
งบประมำณ 

เบิกจ่ำย 
ผลกำร 

อนุมติั ด ำเนินงำน 
(บำท) (บำท)     

1.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

1 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ซอยศรวีงศ ์หมู ่4 บา้นดงน้อย 38,000 37,900 ด าเนินการ 

2 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ซอยสารสนิ  หมู ่4 บา้นดงน้อย 136,000 135,600 ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยปียนื หมูท่ี ่2 บา้นหวัขวั 100,000 100,000 ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ถนนดงน้อย-หนองโน หมู ่4 บา้นดงน้อย 300,000 299,000 ด าเนินการ 

5 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้ ศพด.เทศบาลต าบลเมอืงเพยี (บา้นขา่) หมู ่6 61,000 60,500 ด าเนินการ 

6 โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล.ซอยลอืพฒันา หมู ่12 บา้นค าเจรญิ 300,000 277,500 ด าเนินการ 

7 โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล.ถนนโสกแก-ดงน้อย  หมู ่5 บา้นโสกแก 200,000 182,500 ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มวางรางระบายน ้าส าเรจ็รปูภายในส านกังาน
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี 

223,000 208,000 ด าเนินการ 

9 โครงการปรบัปรุงโรงอาหาร ศพด.เทศบาลต าบลเมอืงเพยี(บา้นขา่) 6,700 60,000 ด าเนินการ 

10 โครงการเสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟัสตกิทค์อนกรตี หนา 4 ซม. สายหวัขวั - ดงน้อย 1,400,000 1,250,000 ด าเนินการ 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสามคัคศีรชีมชืน่ 1 หมู ่6 บา้นขา่ 40,000 34,758 ด าเนินการ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอู่ส าราญ หมู ่6 บา้นขา่ 15,000 10,578 ด าเนินการ 

2.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 

13 โครงการส่งเสรมิเพิม่ประสทิธภิาพกลุม่อาชพี 18,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

14 โครงการอุดหนุนศนูยพ์ฒันาการเรยีนรูชุ้มชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงฯ 
โรงเรยีนบา้นดงน้อย หมู ่4 

30,000 30,000 ด าเนินการ 

2.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสงัคม  วฒันธรรมและภมิูปัญญำท้องถ่ิน             

15 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ 40,000 40,000 ด าเนินการ 

16 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการบรกิารการศกึษา 742,080 593,910 ด าเนินการ 

17 โครงการแขง่ขนักฬีานกัเรยีน  ศพด. 9,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

18 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีน 3,000 2,920 ด าเนินการ 

19 โครงการประเมนิคุณภาพใน  ศพด. 2,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 



 
 

 

20 โครงการฝึกอบรมการมสีว่นรว่มของชุมชนฯ 6,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นขา่ หมู ่6 236,000 220,000 ด าเนินการ 

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นดงน้อย หมู ่4 240,000 232,000 ด าเนินการ 

23 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นโสกแกค าเจรญิ หมู ่5 380,000 372,000 ด าเนินการ 

24 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่่วยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บา้นขา่  70,000 70,000 ด าเนินการ 

25 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่่วยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บา้นดง
น้อย 

70,000 70,000 ด าเนินการ 

26 โครงการอุดหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่่วยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บ.โสก
แกค าเจรญิ  

70,000 70,000 ด าเนินการ 

27 โครงการจดังานนิทรรศการของดกีุดจบั 33,000 32,880 ด าเนินการ 

28 โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัเกบ็ขยะ การคดัแยกขยะ และสิง่ปฏกิลูในชุมชน 10,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

29 โครงการส่งเสรมิสุขภาพกายใจผูส้งูอายุ 2,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

30 โครงการส่งเสรมิองคก์รสตร ี 10,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

31 โครงการสนบัสนุนกจิกรรมในการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ 59,000 14,700 ด าเนินการ 

32 โครงการสรา้งโอกาส สรา้งอาชพีและสรา้งรายไดเ้สรมิแก่ประชาชน 10,000 10,000 ด าเนินการ 

33 โครงการเสรมิสรา้งครอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็ 10,000 10,000 ด าเนินการ 

34 โครงการอบรมการประดษิฐข์องเหลอืใชใ้หเ้กดิมลูค่า 10,000 8,990 ด าเนินการ 

35 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นขา่ 5,000 5,000 ด าเนินการ 

36 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นดงน้อย หมู ่4 5,000 5,000 ด าเนินการ 

37 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นโสกแกค าเจรญิ 5,000 5,000 ด าเนินการ 

38 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 20,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

39 โครงการส่งทมีนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาประชาชนกุดจบัคพั 20,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

40 โครงการจดังานรดน ้าด าหวัวนัผูส้งูอายุ 90,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

41 โครงการบายศรสีู่ขวญับา้นสูข่วญัเมอืงอุดรธานี 5,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

42 โครงการสบืสานประเพณแีขง่เรอืพาย 40,000 39,900 ด าเนินการ 

43 โครงการสบืสานประเพณหีลอ่เทยีนและถวายเทยีนพรรษา 27,000 36,900 ด าเนินการ 

44 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ หรอืพระราชเสาวนียฯ์ 5,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

45 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนบา้นขา่เขา้วดัปฏบิตัธิรรมในพรรษา 30,000 30,000 ด าเนินการ 

46 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเดก็นกัเรยีน 40,000 40,000 ด าเนินการ 

47 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่4 20,000 20,000 ด าเนินการ 

48 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่5 20,000 20,000 ด าเนินการ 



 
 

 

49 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่6 20,000 20,000 ด าเนินการ 

50 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่10 20,000 20,000 ด าเนินการ 

51 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่12 30,000 30,000 ด าเนินการ 

52 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่8 20,000 0 ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

4.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย  กำรจดัระเบียบสงัคม 

      และควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

53 โครงการปกป้องและเทดิทนูสถาบนัส าคญัของชาต ิ 10,000 26,145 ด าเนินการ 

54 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

55 โครงการฝึกอบรมจดัตัง้ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

56 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในดา้นการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

57 โครงการกจิกรรมวนัสถาปนาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

58 โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 25,000 24,400 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

59 โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัส าคญั 12,000 12,000 ด าเนินการ 

5.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสำธำรณสขุ             

60 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานประจ าศนูยส์ุขภาพบา้นขา่ หมู ่6 84,000 84,000 ด าเนินการ 

61 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานหน่วยการแพทยฉุ์กเฉนิ (1669) 348,000 348,000 ด าเนินการ 

62 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขเ้ลอืดออก 12,000 9,810 ด าเนินการ 

63 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 10,000 6,600 ด าเนินการ 

64 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้นการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 
และการจดัท าหน้ากากอนามยัเพือ่การป้องกนัตนเอง 

0 12,769 ด าเนินการ 

65 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่1 7,000 7,000 ด าเนินการ 

66 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่10 7,000 7,000 ด าเนินการ 

67 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่11 7,000 7,000 ด าเนินการ 

68 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่12 7,000 7,000 ด าเนินการ 

69 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่2 7,000 7,000 ด าเนินการ 

70 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่4 7,000 7,000 ด าเนินการ 

71 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่5 7,000 7,000 ด าเนินการ 

72 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่6 7,000 7,000 ด าเนินการ 

73 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่8 7,000 7,000 ด าเนินการ 

74 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ หมู ่9 7,000 7,000 ด าเนินการ 

75 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่1 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

76 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่10 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

77 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ 6,000 6,000 ด าเนินการ 



 
 

 

รตันราชสุดาฯ  หมู ่11 

78 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่12 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

79 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่2 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

80 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่4 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

81 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่5 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

82 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่6 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

83 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่8 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

84 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ  หมู ่9 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

85 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่1 6,000 6,000 ด าเนินการ 

86 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 10 6,000 6,000 ด าเนินการ 

87 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 11 6,000 6,000 ด าเนินการ 

88 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 12 6,000 6,000 ด าเนินการ 

89 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่2 6,000 6,000 ด าเนินการ 

90 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่4 6,000 6,000 ด าเนินการ 

91 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่5 6,000 6,000 ด าเนินการ 

92 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่6 6,000 6,000 ด าเนินการ 

93 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่8 6,000 6,000 ด าเนินการ 

94 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่9 6,000 6,000 ด าเนินการ 

6.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ             

95 โครงการปรบัปรุงทศันียภาพต าบลเมอืงเพยี 10,000 7,000 ด าเนินการ 

96 โครงการทอ้งถิน่ไทย  รวมใจภกัดิ ์รกัษ์พืน้ทีส่เีขยีว 5,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

7.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรเมือง  กำรปกครอง  และกำรบริหำรกำรจดักำร             

97 ค่าปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 5,000 1,552 ด าเนินการ 

98 โครงการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 50,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

99 โครงการส่งเสรมิประชาชนเรือ่งประชาธปิไตยและหลกัธรรมมาภบิาลและการเมอืงการ
ปกครอง 

10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

100 โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพบุคลากรของเทศบาล 50,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

101 โครงการส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชน 15,000 10,000 ด าเนินการ 

102 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และ พนกังานเทศบาล 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

103 จดัซื้อเกา้อี้ท างาน 20,000 22,050 ด าเนินการ 

104 จดัซื้อเครือ่งฉดีน ้าแรงดนัสงู จ านวน 1 เครือ่ง 10,000 9,000 ด าเนินการ 



 
 

 

 
สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ 
โครงการในเทศบญัญัติ  131 โครงการ 
โครงการท่ีน ามาปฏิบตัิ  106 โครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ   80.91 

105 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั  จ านวน 1 เครือ่ง 21,000 21,000 ด าเนินการ 

106 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั จ านวน 3 เครือ่ง 0 62,700 ด าเนินการ 

107 จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่น จ านวน 2 หลงั 10,000 9,000 ด าเนินการ 

108 จดัซื้อตูล้ ิน้ชกัแขวนแฟ้ม  จ านวน 2 หลงั 10,000 10,000 ด าเนินการ 

109 จดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ 5 ฟุต  จ านวน 1 ตวั 10,000 9,500 ด าเนินการ 

110 จดัซื้อเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แขง็  จ านวน 2 เครือ่ง 19,000 18,900 ด าเนินการ 

111 โครงการอุดหนุนศนูยป์ฏบิตักิารรว่มในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่อ าเภอกุดจบั 

20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

112 โครงการจดัประชุมประชาคมเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืจดัท าและทบทวนปรบัปรุง
แผนชุมชน 

20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

113 โครงการจดัท าหรอืปรบัปรุงแผนทีภ่าษี 50,000 94,684 ด าเนินการ 

114 โครงการเร่งรดัจดัเกบ็ภาษบีรกิารเคลื่อนที ่ 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

115 จดัซื้อเกา้อี้ท างาน 5,000 4,700 ด าเนินการ 

116 จดัซื้อตูก้ระจกบานเลือ่น จ านวน 6 หลงั 30,000 27,000 ด าเนินการ 

117 จดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ 5 ฟุต จ านวน 1 ตวั 10,000 9,500 ด าเนินการ 

118 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร ์All in one ส าหรบังานประมวลผล 23,000 22,900 ด าเนินการ 

119 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรส์ านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง 16,000 16,000 ด าเนินการ 

120 จดัซื้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ จ านวน 1 เครือ่ง 7,900 7,900 ด าเนินการ 

121 จดัซื้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครือ่ง 

4,300 4,200 ด าเนินการ 

122 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้า แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน 4 เครือ่ง 63,094 32,500 ด าเนินการ 

123 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าใตด้นิ 2 HP  จ านวน 2 เครือ่ง 40,000 29,000 ด าเนินการ 

124 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าใตด้นิ 2 HP  จ านวน 2 เครือ่ง 40,000 40,000 ด าเนินการ 

125 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าแบบมอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน 4 เครือ่ง 72,800 9,706 ด าเนินการ 

126 จดัซื้อตูค้วบคุมไฟฟ้าปัม้น ้า 3 แรง 2 เฟส จ านวน 2 ตู ้ 30,000 30,000 ด าเนินการ 

127 จดัซื้อตูค้วบคุมไฟฟ้าปัม้น ้า 3 แรง 3 เฟส จ านวน 2 ตู ้ 30,000 30,000 ด าเนินการ 

128 จดัซื้้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึส าหรบักระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครือ่ง 6,300 6,300 ด าเนินการ 

129 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั จ านวน 2 เครือ่ง 42,000 41,800 ด าเนินการ 

130 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบัส านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง 16,000 15,900 ด าเนินการ 

131 จดัซื้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ จ านวน  1 เครือ่ง 4,300 4,300 ด าเนินการ 



 
 

 

                     
 สรปุผลกำรดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร ์

รำยละเอียดโครงกำร รำยละเอียดงบประมำณ 
จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ 

โครงกำร 
โครงกำร
ตำม โครงกำร ตำมแผนฯ ตำมเทศ ท่ีเบิกจำ่ย 

ตำม
แผนฯ 

เทศ
บญัญติัฯ 

ท่ีได้
ปฏิบติั   บญัญติั จริง 

การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 27 12 12 4,944,000 2,819,700 2,656,335 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 7 2 1 285,000 48,000 30,000 
การพฒันาดา้นสงัคมวฒันธรรมและภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 35 38 26 11,114,000 2,434,080 2,019,200 
การพฒันาดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย การ
จดั 11 7 3 627,000 107,000 62,545 

ระเบยีบสงัคมความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ   
     การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 37 35 35 1,322,000 656,769 651,179 

การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 2 2 1 20,000 15,000 7,000 
การพฒันาดา้นการเมอืงการปกครองและการ
บรหิารจดัการ 21 35 28 1,937,000 843,394 600,092 
การพฒันาดา้นการพฒันาและสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่ว 0 0 0 0 0 0 

รวม 140 131 106 2,249,000 6,923,943 6,026,351 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

วันพุธที ่ 23  ธันวาคม  2563 
ณ  ห้องประชุม เทศบาลต าบลเมืองเพยี 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น เลิกประชุมเวลา  11.50 น. 
.................................................... 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับ ชือ่ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1 นายบญุกอง   วงศิลปชยั ประธานกรรมการ บญุกอง   วงศิลปชยั   

2 นายสดุใจ แสงภกัดิ ์ สมาชิกสภา ทต.เมืองเพีย สดุใจ แสงภกัดิ ์   

3 นายทองชยั ทีทา สมาชิกสภา ทต.เมืองเพีย ทองชยั ทีทา   

4 นายส ารวย  ผาวงษ์ ครู  กศน. ส ารวย  ผาวงษ์ 
 5 นายนพรตัน ์ ดาวสวา่ง ผูใ้หญ่บา้นหมู ่6 นพรตัน ์ ดาวสวา่ง   

6 นายสมชาย เกตหุอม ผูใ้หญ่บา้นหมู่  12 สมชาย เกตหุอม   

7 นางรศัม ี หนรูาช ผูอ้  านวยกองคลงั รศัม ี หนรูาช 
 8 นายวิสิฐศกัดิ ์ พิจิตรศิร ิ รองปลดัเทศบาล วิสิฐศกัดิ ์ พิจิตรศิร ิ   

9 นายจริญญา สายโสภา ผูอ้  านวยการกองช่าง จริญญา สายโสภา   

10 นายอธิคม แกว้บญุเรือง หวัหนา้ส านกัปลดั อธิคม แกว้บญุเรือง 
 11 นางเกษราพร เถาวลัยร์าช หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ เกษราพร เถาวลัยร์าช   

12 นางสาวบวัผนั ชมุแวงวาปี นกัวิเคราะหน์โยบายฯ บวัผนั ชมุแวงวาปี   

13 นางสาวบษุบา จมูมาสวง ผช.นกัวิเคราะหฯ์ บษุบา จมูมาสวง   

       ผู้ไม่มาประชุม 
     ล าดับ ชือ่ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1 นางลดัดา  เบา้วรรณ ปลดัอ าเภอ       

2 นายอา้ย โคนชยัภมูิ ผูท้รงคณุวฒิุ       

3 นายกลิง้ สีงาม ผูท้รงคณุวฒิุ       
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  เม่ือท่ีประชมุพรอ้มแลว้ ผม นายบญุกอง   วงศลิปะชยั   ประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ขอเปิดการประชมุตดิตามและประเมินผล ประจ าปี พ.ศ.2563 ครบั สว่นในรายละเอียดขอ 
เชิญเลขาชีแ้จงตอ่ไปครบั 
 
ระเบียบวาระที ่ 1    เร่ือง ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปี : ก่อนอ่ืนก็ขอสวสัดีท่านคณะกรรมการทกุๆทา่นและขอแนะน าตวัก่อนนะ  
เลขานกุาร       คะ นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปีเลขานกุารคะ่ ขอด าเนินการตาม 

  ระเบียบวารเลยแลว้กนันะคะ วาระแรก เรื่องประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุ 
  ทราบ ทา่นประธานมีเรื่องแจง้คณะกรรมการหรือไมค่ะ  

นายบญุกอง  วงศลิปชยั  : ไมมี่ครบั เขา้ระเบียบวาระท่ี 2 เลยครบั 
ประธาน 
 
ระเบียบวาระที ่๒   เร่ือง ตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2563 
นายบญุกอง  วงศลิปชยั  : ตอ่ดว้ยระเบียบวาระท่ี 2 เลยนะครบั   เรื่องการติดตามประเมินผล 
ประธาน      แผนพฒันา  ขอเชิญเลขาด าเนินการตอ่เลยครบั 
นางสาวบวัผนั  ชมุแวงวาปี : จากเอกสารท่ีไดแ้จกคณะกรรมการทกุทา่นไปแลว้นะคะ คงไดศ้กึษากนั   
เลขานกุาร     มาบา้งแลว้นะคะวนันีเ้จา้หนา้ท่ีไดน้  ารา่งการตดิตามประเมินผลมาให ้ 

  รายละเอียดตา่งๆก็อยู่ในเอกสารท่ีไดแ้จกทา่นไปแลว้ ทา่นลองพิจารณา   
  ดนูะคะ ซึ่งการติดตามรอบนีจ้ะเป็นรอบของเดือนตลุาคมคะ่ ซึ่งเป็นการ 
  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา    เพ่ือท่ีประธานไดเ้สนอ 
  ตอ่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินก็จะ  น าเสนอตอ่สภา เป็น  
  รายละเอียดของโครงการอภิปรายไดว้่าโครงการตา่งๆเกิดผลดีตอ่ 
  ตอ่ทอ้งถ่ินอยา่งไร ทอ้งถ่ินไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งไร และแตล่ะปีควรปรบั 
 ปรุงพฒันาไปในทิศทางใด เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูท่ีจะใชด้  าเนินการในการ 
  ติดตามประเมินผลโครงการวา่มีผลดีอยา่งไร  ตามท่ีไดเ้ชิญทกุทา่นเขา้ 
  รว่มประชมุในวนันีน้ะคะก็เพ่ือตดิตามและ  ประเมินผลของเทศบาล ซึ่ง 
  แผนตวันีจ้ะน ามาปฏิบตัซิึ่งจะอยูใ่นเทศบญัญัต ิ งบประมาณประจ าปี  
  2563   รายละเอียดในตวันีก็้คือโครงการตา่งๆท่ีอยูใ่นงบประมาณและ   
  ท่ีเชิญทา่นมาก็เพ่ือจะดวูา่โครงการท่ีน ามาจากประชาคมแลว้น าไป

   บรรจใุนแผนมีทัง้หมดก่ีโครงการและ และหยิบมาด าเนินการตามเทศ 
  บญัญัตไิวก่ี้โครงการ เราเริ่มกนัท่ีหนา้แรกเลยนะคะ ทกุทา่นทราบกนั 
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หรือยงัคะวา่  วิสยัทศันข์องเทศบาลเราคืออะไร “ยดึมั่นธรรมาภิบาล 
บรกิารเพ่ือประชาชน “   สง่เสรมิสงัคมดีมีวฒันธรรม น าการศกึษาพฒันา 
แหลง่น า้ สง่เสรมิการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี 
พนัธกิจดงันี ้

  1.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความสะอาด เพรียบพรอ้มสาธารณปูโภค  

       และมีการจดัการดา้นธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
   2.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่การประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

        หตักรรม/สินคา้ OTOP 
    3.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความพอเพียง โดยการสง่เสรมิใหป้ระชาชน 

       ลดรายจ่าย เพิ่มรายไดก้ารเก็บออม และการเอือ้อาทรตอ่กนั 

  4.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่การสง่เสรมิสขุภาพชีวิต โดยใหป้ระชาชน 

       มีสขุภาพกาย/ใจดี  สง่เสรมิพฒันาการศกึษา กีฬาและจดัสวสัดิการ 

       การแก่เดก็ ผูส้งูอาย ุผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
   5.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน  
         รวมทัง้ลดอตัราความเส่ียงตอ่อบุตัเิหตอุบุตัภิยัและภยัทางธรรมชาติ 

  6.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ความมีสขุภาพกาย/สขุภาพจิตดี 
   7.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่วฒันธรรม โดยการอนรุกัษ/์สง่เสรมิสืบทอด 

       ศลิปะ วฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   8.  จดัใหเ้ป็นต าบลแหง่ธรรมาภิบาล เนน้ความเสมอภาค ยตุธิรรม  

        ยดึประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 
    โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือการพฒันา คือ 

 

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  1.1  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา  ถนนสะพาน ท่อเหลี่ยม  

ท่อระบายน า้  การจดัวางผงัเมืองและแผนท่ีภาษี 
 1.2  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา  ระบบประปาหมูบ่า้น   

1.3  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 

และติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.4  แนวทางการพฒันา  ก่อสรา้ง/ปรบัปรุง/บ ารุงรกัษา แหลง่กกัเก็บน า้ตามธรรมชาติ 

       เพ่ือการอปุโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
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2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

    2.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย ์
    2.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอาชีพและการประกอบอาชีพ การผลิต  
           จ าหน่าย การจา้งงาน 

      2.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และสินคา้ OTOP 

 3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

             3.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมอนรุกัษว์ฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ิน 

             3.2  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการกีฬา และนนัทนาการ 
              3.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เดก็ สตรี  
                     ผูส้งูอาย ุและผูพิ้การ 

               3.4  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมและพฒันาคณุภาพ  การศกึษา 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบยีบ 

     สังคมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์ิน 
              4.1  แนวทางการพฒันา  การพฒันาอาสาสมคัร    ชมุชน 

             4.2  แนวทางการพฒันา  การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยและ 
                     ความปลอดภยัในหมูบ่า้น 

               4.3  แนวทางการพฒันา  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสาธารณสุข 
              5.1  แนวทางการพฒันา  การเรียนรูด้า้นสาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน 
              5.2  แนวทางการพฒันา  การป้องกนัและระงบัโรคตดิตอ่ 
               

             5.3  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมสขุภาพพลานามยัท่ีดีและ 
                     การมีสว่นรว่มดา้นสาธารณสขุ 
              5.4  แนวทางการพฒันา  การจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลูภายในหมูบ่า้น 

 6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ  สิ่งแวดล้อม 
               6.1  แนวทางการพฒันา การรกัษาความสะอาดและความเรียบรอ้ยของบา้นเมือง       

              6.2  แนวทางการพฒันา การปรบัปรุงภมูิทศันใ์นเขตต าบล 
               6.3  แนวทางการพฒันา การอนรุกัษแ์หลง่น า้ธรรมชาติและป่าไมช้มุชน 

              6.4  แนวทางการพฒันา การสง่เสริมปัญหามลภาวะท่ีเป็นพิษ 
  7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
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7.1  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เจา้หนา้ท่ี  

                     คณะผูบ้ริหารและสมาชิกเทศบาล 
               7.2  แนวทางการพฒันา พฒันาขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชน  
                      วสัด ุครุภณัฑข์องส านกังาน 
               7.3  แนวทางการพฒันา สง่เสริมการมีสว่นรว่มของประชาชน ดา้นการเมือง  

                     การปกครองและการเผยแพรข่่าวสารของทางราชการ 
    8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
               8.1  แนวทางการพฒันา  สง่เสริมการลงทนุเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลิตภณัฑช์มุชน 

   และสว่นตอ่ไปแบบตดิตามและประเมินผล แบบท่ี 1 การก ากบัการจดัท า 
   แผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามแบบนะคะเราจะ 
   เห็นไดว้า่มีทัง้หมด 2 สว่น คือ สว่นของคณะกรรมการพฒันา ซึ่งเรามีการ 
   แตง่ตัง้คณะกรรมก ารพฒันาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการสนบัสนนุ มีการ 
   ประชมุอยา่งตอ่เน่ือง และมีการจดัประชมุประชาคมเพ่ือจดัท ารา่ง 
   แผนพฒันาทอ้งถ่ิน และในสว่นท่ี 2 เก่ียวกบัเรื่องการจดัท าแผนพฒันา 

 ทอ้งถ่ิน เราก็มีการจดัท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ 
 จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  และท่ี 

 แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจบุนัทุกขัน้ตอนเช่นกันค่ะ  แบบท่ี 2 แบบติดตามผล
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
ดงันี ้

ยุทศำสตร ์
2,561 2,562 2,563 2,564 2,565 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

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

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 7 285,000 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม  วฒันธรรม 
34 9,992,000 35 11,114,000 36 11,760 35 12,166,000 35 12,492,000 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย  การจดัระเบยีบสงัคม   11 657,000 11 627,000 11 627,000 11 627,000 11 627,000 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสาธารณสุข 37 822,000 37 1,322,000 37 832,000 37 832,000 37 832,000 
6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 

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

 การปกครองและการบรหิารจดัการ 
8.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่ว 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวมยทุธศาตรท์ี ่1 - 8  137 18,309,000 139 20,249,000 161 24,944,000 140 25,486,000 113 16,916,000 
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 ในล าดบัตอ่ไปเราจะมาดกูนัวา่โครงการท่ีอยูใ่นแผนกบัโครงการท่ีน ามา 
  ปฏิบตัจิะมีอตัราสว่นรอ้ยละเทา่ไหรน่ะคะ 
  สรุป 

โครงการท่ีบรรจใุนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   140 โครงการ 
    โครงการท่ีน ามาปฏิบตัใินเทศบญัญัติ  131 โครงการ 
    คดิเป็นรอ้ยละ    131 x  100  =  93.57 
              140 

อตัรารอ้ยละของโครงการท่ีไดด้  าเนินการ 93.57 
 

     และผลด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนามีดังนีค่้ะ 
 

ล ำดบั โครงกำร 
งบประมำณ 

เบิกจ่ำย 
ผลกำร 

อนุมติั ด ำเนินงำน 
(บำท) (บำท)     

1.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 

1 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ซอยศรวีงศ ์หมู ่4 บา้นดงน้อย 38,000 37,900 ด าเนินการ 

2 โครงการก่อสรา้ง ถนน คสล.ซอยสารสนิ  หมู ่4 บา้นดงน้อย 136,000 135,600 ด าเนินการ 

3 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยปียนื หมูท่ี ่2 บา้นหวัขวั 100,000 100,000 ด าเนินการ 

4 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ถนนดงน้อย-หนองโน หมู ่4 บา้นดงน้อย 300,000 299,000 ด าเนินการ 

5 โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ทางเขา้ ศพด.เทศบาลต าบลเมอืงเพยี (บา้นขา่) หมู ่6 61,000 60,500 ด าเนินการ 

6 โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล.ซอยลอืพฒันา หมู ่12 บา้นค าเจรญิ 300,000 277,500 ด าเนินการ 

7 โครงการก่อสรา้งรางระบายน ้า คสล.ถนนโสกแก-ดงน้อย  หมู ่5 บา้นโสกแก 200,000 182,500 ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มวางรางระบายน ้าส าเรจ็รปูภายในส านกังาน
เทศบาลต าบลเมอืงเพยี 

223,000 208,000 ด าเนินการ 

9 โครงการปรบัปรุงโรงอาหาร ศพด.เทศบาลต าบลเมอืงเพยี(บา้นขา่) 6,700 60,000 ด าเนินการ 

10 โครงการเสรมิผวิจราจรลาดยางแอสฟัสตกิทค์อนกรตี หนา 4 ซม. สายหวัขวั - ดงน้อย 1,400,000 1,250,000 ด าเนินการ 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสามคัคศีรชีมชืน่ 1 หมู ่6 บา้นขา่ 40,000 34,758 ด าเนินการ 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอู่ส าราญ หมู ่6 บา้นขา่ 15,000 10,578 ด าเนินการ 

2.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 

13 โครงการส่งเสรมิเพิม่ประสทิธภิาพกลุม่อาชพี 18,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

14 โครงการอุดหนุนศนูยพ์ฒันาการเรยีนรูชุ้มชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงฯ 
โรงเรยีนบา้นดงน้อย หมู ่4 

30,000 30,000 ด าเนินการ 

2.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสงัคม  วฒันธรรมและภมิูปัญญำท้องถ่ิน             

15 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ 40,000 40,000 ด าเนินการ 

16 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการบรกิารการศกึษา 742,080 593,910 ด าเนินการ 



 
 

 

17 โครงการแขง่ขนักฬีานกัเรยีน  ศพด. 9,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

18 โครงการปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีน 3,000 2,920 ด าเนินการ 

19 โครงการประเมนิคุณภาพใน  ศพด. 2,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

20 โครงการฝึกอบรมการมสีว่นรว่มของชุมชนฯ 6,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

21 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นขา่ หมู ่6 236,000 220,000 ด าเนินการ 

22 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นดงน้อย หมู ่4 240,000 232,000 ด าเนินการ 

23 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนัส าหรบั โรงเรยีน บา้นโสกแกค าเจรญิ หมู ่5 380,000 372,000 ด าเนินการ 

24 โครงการอดุหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บา้นขา่  70,000 70,000 ด าเนินการ 

25 โครงการอดุหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บา้นดงน้อย 70,000 70,000 ด าเนินการ 

26 โครงการอดุหนุนงบประมาณเจา้หน้าทีช่ว่ยงานพฒันาการศกึษา (ครชูว่ยสอน) รร.บ.โสกแกค า
เจรญิ  

70,000 70,000 ด าเนินการ 

27 โครงการจดังานนิทรรศการของดกีุดจบั 33,000 32,880 ด าเนินการ 

28 โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุนการจดัเกบ็ขยะ การคดัแยกขยะ และสิง่ปฏกิลูในชุมชน 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

29 โครงการส่งเสรมิสุขภาพกายใจผูส้งูอายุ 2,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

30 โครงการส่งเสรมิองคก์รสตร ี 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

31 โครงการสนบัสนุนกจิกรรมในการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ 59,000 14,700 ด าเนินการ 

32 โครงการสรา้งโอกาส สรา้งอาชพีและสรา้งรายไดเ้สรมิแก่ประชาชน 10,000 10,000 ด าเนินการ 

33 โครงการเสรมิสรา้งครอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็ 10,000 10,000 ด าเนินการ 

34 โครงการอบรมการประดษิฐข์องเหลอืใชใ้หเ้กดิมลูค่า 10,000 8,990 ด าเนินการ 

35 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นขา่ 5,000 5,000 ด าเนินการ 

36 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นดงน้อย หมู ่4 5,000 5,000 ด าเนินการ 

37 โครงการอุดหนุน โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีนบา้นโสกแกค าเจรญิ 5,000 5,000 ด าเนินการ 

38 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

39 โครงการส่งทมีนกักฬีาเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาประชาชนกุดจบัคพั 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

40 โครงการจดังานรดน ้าด าหวัวนัผูส้งูอายุ 90,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

41 โครงการบายศรสีู่ขวญับา้นสูข่วญัเมอืงอุดรธานี 5,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

42 โครงการสบืสานประเพณแีขง่เรอืพาย 40,000 39,900 ด าเนินการ 

43 โครงการสบืสานประเพณหีลอ่เทยีนและถวายเทยีนพรรษา 27,000 36,900 ด าเนินการ 

44 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ หรอืพระราชเสาวนียฯ์ 5,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

45 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนบา้นขา่เขา้วดัปฏบิตัธิรรมในพรรษา 30,000 30,000 ด าเนินการ 

46 โครงการอุดหนุนโรงเรยีนอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเดก็นกัเรยีน 40,000 40,000 ด าเนินการ 

47 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่4 20,000 20,000 ด าเนินการ 

48 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่5 20,000 20,000 ด าเนินการ 

49 โครงการอุดหนุนงานประเพณบีุญมหาชาต ิ(บุญผะเหวด) หมู ่6 20,000 20,000 ด าเนินการ 

50 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่10 20,000 20,000 ด าเนินการ 



 
 

 

51 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่12 30,000 30,000 ด าเนินการ 

52 โครงการอุดหนุนปฏบิตัธิรรมวปัิสนากรรมฐาน หมู ่8 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

4.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อย  กำรจดัระเบียบสงัคม 

      และควำมปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น 

53 โครงการปกป้องและเทดิทนูสถาบนัส าคญัของชาต ิ 10,000 26,145 ด าเนินการ 

54 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

55 โครงการฝึกอบรมจดัตัง้ชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าเทศบาลต าบลเมอืงเพยี 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

56 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนในดา้นการรกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย 

20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

57 โครงการกจิกรรมวนัสถาปนาอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

58 โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 25,000 24,400 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

59 โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัส าคญั 12,000 12,000 ด าเนินการ 

5.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสำธำรณสขุ             

60 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานประจ าศนูยส์ุขภาพบา้นขา่ หมู ่6 84,000 84,000 ด าเนินการ 

61 ค่าจา้งเหมาเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานหน่วยการแพทยฉุ์กเฉนิ (1669) 348,000 348,000 ด าเนินการ 

62 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไขเ้ลอืดออก 12,000 9,810 ด าเนินการ 

63 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ 10,000 6,600 ด าเนินการ 

64 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้นการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID 19) และการจดัท าหน้ากากอนามยัเพือ่การป้องกนัตนเอง 

0 12,769 ด าเนินการ 

65 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่1 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

66 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่10 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

67 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่11 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

68 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่12 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

69 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่2 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

70 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่4 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

71 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่5 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

72 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่6 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

73 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่8 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

74 โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดนีของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
หมู ่9 

7,000 7,000 ด าเนินการ 

75 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่1 

6,000 6,000 ด าเนินการ 



 
 

 

76 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่10 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

77 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่11 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

78 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่12 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

79 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่2 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

80 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่4 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

81 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่5 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

82 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่6 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

83 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่8 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

84 โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็ของสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯ  หมู ่9 

6,000 6,000 ด าเนินการ 

85 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่1 6,000 6,000 ด าเนินการ 

86 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 10 6,000 6,000 ด าเนินการ 

87 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 11 6,000 6,000 ด าเนินการ 

88 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู่ 12 6,000 6,000 ด าเนินการ 

89 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่2 6,000 6,000 ด าเนินการ 

90 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่4 6,000 6,000 ด าเนินการ 

91 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่5 6,000 6,000 ด าเนินการ 

92 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่6 6,000 6,000 ด าเนินการ 

93 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่8 6,000 6,000 ด าเนินการ 

94 โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมูบ่า้นในพระราชประสงค ์หมู ่9 6,000 6,000 ด าเนินการ 

6.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ             

95 โครงการปรบัปรุงทศันียภาพต าบลเมอืงเพยี 10,000 7,000 ด าเนินการ 

96 โครงการทอ้งถิน่ไทย  รวมใจภกัดิ ์รกัษ์พืน้ทีส่เีขยีว 5,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

7.  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรเมือง  กำรปกครอง  และกำรบริหำรกำรจดักำร             

97 ค่าปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 5,000 1,552 ด าเนินการ 

98 โครงการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 50,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

99 โครงการส่งเสรมิประชาชนเรือ่งประชาธปิไตยและหลกัธรรมมาภบิาลและการเมอืงการ
ปกครอง 

10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

100 โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพบุคลากรของเทศบาล 50,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

101 โครงการส ารวจความตอ้งการและความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชน 15,000 10,000 ด าเนินการ 

102 โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา และ พนกังานเทศบาล 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 



 
 

 

  

      สรุปผลส าเร็จของการจัดท างบประมาณ 
โครงการในเทศบญัญัติ            131 โครงการ 
โครงการท่ีน ามาปฏิบตัิ            106 โครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ   80.91 

 

103 จดัซื้อเกา้อี้ท างาน 20,000 22,050 ด าเนินการ 

104 จดัซื้อเครือ่งฉดีน ้าแรงดนัสงู จ านวน 1 เครือ่ง 10,000 9,000 ด าเนินการ 

105 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั  จ านวน 1 เครือ่ง 21,000 21,000 ด าเนินการ 

106 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั จ านวน 3 เครือ่ง 0 62,700 ด าเนินการ 

107 จดัซื้อตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่น จ านวน 2 หลงั 10,000 9,000 ด าเนินการ 

108 จดัซื้อตูล้ ิน้ชกัแขวนแฟ้ม  จ านวน 2 หลงั 10,000 10,000 ด าเนินการ 

109 จดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ 5 ฟุต  จ านวน 1 ตวั 10,000 9,500 ด าเนินการ 

110 จดัซื้อเครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แขง็  จ านวน 2 เครือ่ง 19,000 18,900 ด าเนินการ 

111 โครงการอุดหนุนศนูยป์ฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่อ าเภอกุดจบั 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

112 โครงการจดัประชมุประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่หรอืจดัท าและทบทวนปรบัปรุงแผนชมุชน 20,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

113 โครงการจดัท าหรอืปรบัปรุงแผนทีภ่าษี 50,000 94,684 ด าเนินการ 

114 โครงการเร่งรดัจดัเกบ็ภาษบีรกิารเคลื่อนที ่ 10,000 0 ไมไ่ดด้ าเนินการ 

115 จดัซื้อเกา้อี้ท างาน 5,000 4,700 ด าเนินการ 

116 จดัซื้อตูก้ระจกบานเลือ่น จ านวน 6 หลงั 30,000 27,000 ด าเนินการ 

117 จดัซื้อโต๊ะท างานเหลก็ 5 ฟุต จ านวน 1 ตวั 10,000 9,500 ด าเนินการ 

118 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอร ์All in one ส าหรบังานประมวลผล 23,000 22,900 ด าเนินการ 

119 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรส์ านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง 16,000 16,000 ด าเนินการ 

120 จดัซื้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ จ านวน 1 เครือ่ง 7,900 7,900 ด าเนินการ 

121 จดัซือ้เครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 4,300 4,200 ด าเนินการ 

122 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้า แบบมอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน 4 เครือ่ง 63,094 32,500 ด าเนินการ 

123 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าใตด้นิ 2 HP  จ านวน 2 เครือ่ง 40,000 29,000 ด าเนินการ 

124 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าใตด้นิ 2 HP  จ านวน 2 เครือ่ง 40,000 40,000 ด าเนินการ 

125 จดัซื้อเครือ่งสบูน ้าแบบมอเตอรไ์ฟฟ้า จ านวน 4 เครือ่ง 72,800 9,706 ด าเนินการ 

126 จดัซื้อตูค้วบคุมไฟฟ้าปัม้น ้า 3 แรง 2 เฟส จ านวน 2 ตู ้ 30,000 30,000 ด าเนินการ 

127 จดัซื้อตูค้วบคุมไฟฟ้าปัม้น ้า 3 แรง 3 เฟส จ านวน 2 ตู ้ 30,000 30,000 ด าเนินการ 

128 จดัซื้้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึส าหรบักระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครือ่ง 6,300 6,300 ด าเนินการ 

129 จดัซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบตดิผนงั จ านวน 2 เครือ่ง 42,000 41,800 ด าเนินการ 

130 จดัซื้อเครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบัส านกังาน จ านวน 1 เครือ่ง 16,000 15,900 ด าเนินการ 

131 จดัซื้อเครือ่งพมิพแ์บบฉดีหมกึ จ านวน  1 เครือ่ง 4,300 4,300 ด าเนินการ 



 
 

 

 

นายวิสิฐศักดิ ์ พจิิตรศิริ จะเห็นไดว้า่โครงการท่ีน ามาปฏิบตันิัน้ยงันอ้ยมากหากเทียบกบัสดัสว่น 
รองปลัดเทศบาล   ของโครงการท่ีบรรจไุวใ้นเทศบญัญตั ิ ส าหรบับางโครงการท่ียงัไมไ่ด้

ปฏิบตัใินปีงบประมาณ  2563  ก็ไดท้  าการกนัเงินไวเ้พ่ือปฏิบตัใินปี  
2564  และในขัน้ตอนตอ่ไปคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลตอ่
ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน เพ่ือใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอสภาทอ้งถ่ิน  
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกนัภายใน 30 วนั 
และปิดประกาศไมน่อ้ยกวา่  30  วนั   

 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองอื่นๆ/ถ้ามี 
นายบุญกอง  วงศิลปชัย : มีทา่นใดจะแจง้เรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไมค่รบัหากไมมี่ใครจะแจง้เรื่องอะไร 
ประธาน     แลว้ผมก็ขอขอบคณุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนทกุทา่น 
      ท่ีเขา้ประชมุอย่างพรอ้มเพรียงกนัครบั หากไมมี่ใครเสนอขอปิดการ 
      ประชมุเพียงเทา่นีค้รบั ขอบคณุครบั 
 

เลิกประชุมเวลา  11.50  น. 
 
 

(ลงช่ือ) .................................................. ผูบ้นัทกึการประชมุ 
(นางสาวบษุบา   จมูมาสวง) 
นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 
(ลงช่ือ)  ................................................  ผูต้รวจรายงานการประชมุ 

(นางสาวบวัผนั   ชมุแวงวาปี) 
นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 

 
(ลงช่ือ)..........................................................  ผูต้รวจรายงานการประชมุ 

(นายบญุกอง   วงศลิปชยั) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

  



 
 

 

       
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

(ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3) 
........................................... 

 
    ด้วยคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕48  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้ได้น าข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ดังกล่าวด้วย   โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตาม
รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย   
โดยนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย  จะเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเมืองเพีย   ในล าดับต่อไป 
 

         ดังนั้น   เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลต าบลเมืองเพีย   จึงประกาศรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 )   ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย  หมู่ที่  
๑ ๐  ต าบ ล เมื อ ง เพี ย  อ า เภ อกุ ด จั บ  จั งห วั ด อุ ด รธ านี   โท รศั พ ท์   ๐ -๔ ๒ ๒ ๙ -๑ ๘ ๘ ๙   ห รื อ ที่  
www.muangpia.go.th 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒3    เดือน  ธันวาคม   พุทธศักราช  ๒๕๖3 

 
 
 

                  (นายสมเกียรติ    ยอดวงค์กอง) 
    นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ที่ อด 78301/ว              ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
               ต.เมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ ๔๑๒๕๐ 
 

       ๒3   ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

เรื่อง    ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย    ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3) 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จ านวน     ๑๓   เล่ม 
 

                   ด้วยคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕48  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
เพ่ือเสนอรายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองเพียทราบ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย   จึงขอเสนอรายงานการผลติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ตามรายงานผลการติดตามฯ  ที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสมเกียรติ    ยอดวงค์กอง) 
                                            นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองเพีย    
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัดฯ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๒๒๙-๑๘๘๙ 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 
 

 



 
 

 

ที่ อด 78301/ว              ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
               ต.เมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ ๔๑๒๕๐ 
 

       ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

เรื่อง    ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย    ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3) 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการคณะพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จ านวน     ๒๕   เล่ม 
 

                  ด้วยคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕48  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
เพ่ือเสนอรายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองเพียทราบ 
 

นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย   จึงขอเสนอรายงานการผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   ตามรายงานผลการติดตามฯ  ที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสมเกียรติ    ยอดวงค์กอง) 
                                             นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเมืองเพีย    
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัดฯ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๒๒๙-๑๘๘๙ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 
 

 



 
 

 

ที่ อด 78301/ว              ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
               ต.เมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ ๔๑๒๕๐ 
 
 

       ๒3   ธันวาคม  ๒๕๖3 
 

เรื่อง    ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย    ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3) 
 

เรียน นายกเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จ านวน     ๑   เล่ม 
 

                  เนื่องด้วยคณะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย    ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  (ระหว่างเดือน
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕48  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว    
 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการรายงานการผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองพีย   และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองเพีย   
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
คณะกรรมการ   จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีต าบลเมือง
เพีย   ตามรายงานผลการติดตามฯ   ที่ส่งมาด้วยนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายบุญกอง    วงศิลปะชัย) 
                                ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเพีย  
 
 
 
 
   
ส านักงานปลัดฯ 
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๔๒๒๙-๑๘๘๙ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพ่ือประชาชน” 


