
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้ทำแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 29 (3) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย   จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
 

                   ประกาศ ณ วันที่         เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 

 
(นายสุเมต  ปราณี) 

ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   
 
 

 
 
 

 
 



ส่วนที่  1  การรายงานผลตามแบบประเมนิ

แบบที่  2  แบบช่วยก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั  อ  าเภอเกษตรวิสยั  จงัหวดัร้อยเอด็

2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส

1.    (ตุลาคม 2562-กยัายน 2563 )

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ
1.การพฒันาดา้นโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

2.การพฒันาดา้นส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

3.การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ

ชุมชน/สงัคมและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

4.การพฒันาดา้นการวางแผน 

ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการท่องเท่ียว

43 4,825,000     

17 2,994,000     

งบประมาณ

13 97,250,600   

46 27,988,200   

14,780,000   

23,405,000   

15 2,914,000     16 2,944,000     15 2,964,000     16 2,964,000     79

139,781,000 

33 4,505,000     39 4,725,000     43 4,525,000     43 4,825,000     201

448,069,100 

43 27,908,200   43 27,908,200   46 27,988,200   46 27,988,200   224

87,003,300   13 102,930,600 13 97,250,600   62

ปีที่  1  (2561) ปีที่  2  (2562) ปีที่  3  (2563)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

10 63,634,000   13

รวม  5  ปี

งบประมาณ

ทุก ๆ  6  เดือน  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - กนัยายน 

สรุปการตดิตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล   ปี  2563

ค าช้ีแจง:  แบบท่ี  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภายใตแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

ปีที่  4  (2565)ปีที่  4  (2564)



5.การพฒันาดา้นการบริหารจดั

การและการอนุรักษท์รัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

6.การพฒันาดา้นการศึกษาศิลปะ 

วฒันธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

7.การพฒันาดา้นอ่ืนๆท่ีสอด

คลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล 

แผนยทุธศาสตร์ การพฒันาของ

จงัหวดั และเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

189      139,144,820 207      177,240,120 215     203,301,020 217 197,931,020 216 197,901,020 1044 915,518,000 

39 26,659,300   

15 15,671,000   

44 22,542,920   

121,048,100 

115,229,800 

36 14,362,100   38 26,688,100   39 26,679,300   39 26,659,300   191

53,205,000   

46 23,800,520   46 23,800,520   44 22,542,920   44 22,542,920   224

6 2,021,000     12 4,171,000     15 15,671,000   15 15,671,000   63

รวม



4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  ปี.....2563.....  (ต.ค.62-มี.ค.63)

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 14.92 10 14.92
2. การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 16 23.88 16 23.88
3.  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม และ 5 7.46 5 7.46
การรักษาความสงบเรียบร้อย
4.  การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริม 7 10.44 7 10.44
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5.  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการ 4 6.00 4 6.00
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
6.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม  15 22.38 15 22.38
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
7.  การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย 10 14.92 10 14.92
ของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี

รวม 67 100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100.00

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการเพ่ิมเติม

จ านวนโครงการ

ยทุธศาสตร์

จ านวนโครงการ
ท่ีเสร็จ

จ านวนโครงการ
ท่ีอยูใ่นระหว่าง
ด าเนินการ

ท่ียงัไม่ได้
ด าเนินการ



5.  การเบิก-จ่ายงบประมาณ  ปี.....2563.....  (ตุลาคม 2562 - กนัยายน 2563) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ
15,578,899         27.93         15,578,899          27.93     

19,548,986         35.04         19,548,986          35.04     

475,130              0.85           475,130               0.85        

1,423,475           2.55           1,423,475            2.55        

2,479,000           4.44           2,479,000            4.44        

11,611,189         20.82         11,611,189          20.82     

4,671,714.69      8.37           4,671,714.69       8.37        

55,788,393.69    100.00       55,788,393.69    100.00   

ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ

6.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปี.....2563.....  (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ด าเนินการ อยู่ในระหว่าง ยงัไม่ได้ งบประมาณ
เสร็จแล้ว ด าเนินการ ด าเนินการ ที่ได้รับ
P 60,000

60,000                   

ส่วนที่  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏบัิติงาน

ชุดอุปกาณ์ห้องเรียน ส าหรับโครงการ

60,000                                   

พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี

7.  การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย

60,000                                   

งบประมาณ

ที่เบิก-จ่าย

สารสนเทศ ( DLTV)

ของรัฐบาลแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั

งบปกติ เงินสะสม

งบประมาณ

รวม

ผลการด าเนินงาน

ยทุธศาสตร์

รวม

2. การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

โครงการ

4.  การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริม

และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี

6.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม  

1. การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

3.  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5.  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว



ค ำช้ีแจง:  แบบท่ี  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  2  คร้ัง
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1.  เทศบาลต าบลเกษตรวิสยั  อ  าเภอเกษตรวิสยั  จงัหวดัร้อยเอ็ด
2.  วนั/เดือน/ปี  ท่ีรายงาน    ตุลาคม 2562 -  กนัยายน  2563
ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์  และโครงกำรใน  ปี.....2563.....  
3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฎอยูใ่นแผน  และจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั

จ ำนวนโครงกำร

ที่ปรำกฎอยู่ในแผน

1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 10
2.  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต 43
3.  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 33
4.  การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 15
5.  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 6
6.  การพฒันาดา้นการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 46
7.  การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์ 36
การพฒันาของจงัหวดั  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี

รวมโครงการทั้งหมด 189
ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม

ประเดน็ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 79.26 20.00 0.74
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 76.14 20.18 3.68
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 68.36 29.74 1.90
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 77.12 12.26 10.62
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 71.46 23.47 5.07
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 73.57 15.61 10.82
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน 51.23 39.83 8.94
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 70.61 22.15 7.24

ภำพรวม 70.97 22.91 6.12

10
15
4

67

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์

10
16
5
7

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร

ที่ได้ปฏบัิติ

จ ำนวนโครงกำร



5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร์ท่ี.....1.....  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน..........
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

ยทุธศาสตร์ท่ี.....2.....  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต..........
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม 8.08

7.98
8.12

8.26

7.23
8.47
7.12
9.33

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)
8.14

8.38

ประเดน็

7.96
8.29
6.94

(เต็ม  10  คะแนน)
9.03

8.29

8.95

8.79

8.17

คะแนนควำมพงึพอใจ



5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร์ท่ี.....3.....  การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย..........
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

ยทุธศาสตร์ท่ี.....4.....  การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว..........
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม
6.95
7.33

7.23
7.14
7.62

7.68
7.59
7.46
6.97

8.50

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)

7.94
8.89
8.73

8.47

8.45
8.77
8.52
8.26

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)



5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร์ท่ี.....5.....  การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม..........
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

ยทุธศาสตร์ท่ี.....6.....  การพฒันาดา้นการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน…………..
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม
9.26
9.11

9.82
8.76
8.95

9.87
8.94
8.56
8.73

7.24
7.18

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)

7.54
7.29
7.16

7.15
7.03
7.18
6.92

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)



ยทุธศาสตร์ท่ี.....7.....  การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนยทุธศาสตร์…………..
การพฒันาของจงัหวดั  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี
1)  ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ
5)  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชน
      ในทอ้งถ่ิน
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

ส่วนที่  4    กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยกอง
                    1.  ส ำนักปลัด

                                       จ  านวน  2   โครงการ

                                      จ  านวน  -  โครงการ

                                   จ  านวน  -  โครงการ

                                   ของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  12    โครงการ

                             1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ  านวน  -  โครงการ
                             2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ  านวน  5   โครงการ  
                             3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  จ  านวน  5  โครงการ  
                             4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

                             5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

                             7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

                             6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

                    ส านกัปลดั  มีโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ปี  2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) 
                    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  จ  านวน  24   โครงการ  ดงัน้ี

ประเดน็
คะแนนควำมพงึพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน)
9.03
8.17
8.29
7.96
8.29
6.94
8.79

8.95
8.38



                    2.  กองคลัง

                                       จ  านวน  3   โครงการ

                                      จ  านวน  -  โครงการ

                                   จ  านวน  -  โครงการ

                                   ของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  1  โครงการ

                    3.  กองช่ำง

                                       จ  านวน  1  โครงการ

                                      จ  านวน  -  โครงการ

                                   จ  านวน  -  โครงการ

                                   ของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  1  โครงการ

                             5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

                             6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

                             7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

                    กองช่าง  มีโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)) 
                    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  จ  านวน  12  โครงการ  ดงัน้ี
                             1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ  านวน  10  โครงการ
                             2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ  านวน  -  โครงการ  
                             3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  จ  านวน  -  โครงการ  
                             4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

                             2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ  านวน  -  โครงการ  
                             3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  จ  านวน  -  โครงการ  
                             4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

                             5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

                             6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

                             7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

                    กองคลงั  มีโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ปี 2563  (ต.ค.62-ก.ย.63) 
                    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  จ  านวน  4    โครงการ  ดงัน้ี
                             1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ  านวน  -  โครงการ



                   4.  กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

                                       จ  านวน 1  โครงการ

                                      จ  านวน  4   โครงการ

                                   จ  านวน  -  โครงการ

                                   ของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  1  โครงการ
                    5.  กองกำรศึกษำ

                                       จ  านวน  -  โครงการ

                                      จ  านวน  -  โครงการ

                                   จ  านวน  16  โครงการ

                                   ของจงัหวดัและเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนท่ี  จ  านวน  1  โครงการ
ส่วนที่  3    ข้อเสนอแนะ  ควำมเห็นที่ได้จำกกำรตดิตำมและประเมินผลแผนพฒันำเทศบำลของคณะกรรมกำรฯ

                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล  อยากให้มีการจดัสรรงบประมาณ  เบ้ียประชุม
ให้กบัคณะกรรมการฯ  เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ

                             5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

                             6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

                             7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

                    กองกองการศึกษา มีโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ปี  2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)  
                    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  จ  านวน  17  โครงการ  ดงัน้ี
                             1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ  านวน  -  โครงการ
                             2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ  านวน  -  โครงการ  
                             3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  จ  านวน  -  โครงการ  
                             4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

                             2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ  านวน 11  โครงการ  
                             3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สงัคม  จ  านวน  -  โครงการ  
                             4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

                             5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

                             6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศิลปะ  วฒันธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

                             7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอ่ืนๆ  ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

                    กองสาธาฯ มีโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเทศบาล  ปี  2563  (ต.ค.62-ก.ย.63) 
                    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  จ  านวน  17  โครงการ  ดงัน้ี
                             1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ  านวน  -  โครงการ


