


รายงานสรปุการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําป�งบประมาณ ๒๕

เทศบาลตําบลบ านกลาง อําเภอเมือง

 

 

รายงานสรปุการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา
๒๕๖1 ครึ่งป�แรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 

เทศบาลตําบลบ านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

  

รายงานสรปุการติดตามแบบประเมินผลแผนพัฒนา 
มีนาคม 2561) 

 

         

 

 

 

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ�ายแผนงานและงบประมาณ 



จํานวนโครงการ
ที่ยังไม�ได�ดําเนินการ/

โครงการที่ยกเลิก
1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค 

 สาธารณูปการ
5 10,055,500.00     0 0.00 5 10,055,500.00    

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท*องเที่ยว 3 150,000.00          0 0.00 3 150,000.00         

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและวัฒนธรรม 23 16,080,600.00     12 8,931,365.00        11 7,149,235.00       

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 105,000.00          0 0.00 2 105,000.00         

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาและการกีฬา 17 11,502,774.00     8 4,256,540.18        9 7,246,233.82       

6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านระบบสาธารณสุข 14 1,070,000.00        6 468,040.00          8 601,960.00         

7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมืองการบริหาร 62 92,090,126.00     44 38,625,840.65     18 53,464,285.35    

8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดทําระบบฐานข�อมูลท�องถื่น 1 10,000.00             0 0.00 1 10,000.00            

รวม 127 131,064,000.00   70 52,281,785.83     57 78,782,214.17    

55.12% 39.89% 44.88% 60.11%

หมายเหตุ ข�อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

คิดเป+นร�อยละ

บัญชีสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ครึ่งป8แรก)
ประจําป8งบประมาณ  ๒561 
เทศบาลตําบลบ	านกลาง

ที่ ยุทธศาสตร>การพัฒนา
จํานวน
โครงการ
ทั้งหมด

งบประมาณทั้งหมด
จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการจริง

งบประมาณที่เบิกจ�าย
จริง

งบประมาณที่ยังไม�ได�
เบิกจ�าย



1 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 5 0 0 5 0

2 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท(องเที่ยว 3 0 1 2 1

3 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและวัฒนธรรม 23 12 1 11 0

4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2 0 0 2 0

5 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษาและการกีฬา 17 8 0 7 2

6 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านระบบสาธารณสุข 14 6 2 6 2

7 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร 62 44 4 18 0

8 ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการจัดทําระบบฐานข�อมูลท�องถิ่น 1 0 0 1 0

127 70 8 52 5

100.00% 55.12% 6.30% 40.94% 3.94%

จํานวน
โครงการที่

ยกเลิก

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท)องถิ่นสี่ป, (พ.ศ.2561-2564) ประจําป,งบประมาณ พ.ศ.2561

รวม

คิดเป5นร)อยละ

จํานวน
โครงการทั้งหมด

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการจริง

จํานวน
โครงการที่
เพิ่มเติม

ที่ ยุทธศาสตร9การพัฒนา
จํานวนโครงการที่

อยู;ระหว;าการ
ดําเนินการ



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 5 0 5 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 3 0 2 มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านเศรษฐกิจและ 1. โครงการตลาดประชารัฐ 100,000 1. โครงการฝ>กอบรมส(งเสริมอาชีพ 100,000

การท(องเที่ยว ท�องถิ่นสุขใจตําบลบ�านกลาง ให�แก(ประชาชน 12 หมู(บ�าน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 23 12 11 มี 1 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านสังคมและวัฒนธรรม 1. โครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ�าน 20,000

ล�านนา

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 2 0 2 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 17 8 7 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 2 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านการศึกษาและ 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแล 20,000

การกีฬา ช(วยเหลือนักเรียน

2. โครงการส(งเสริมฝ>กทักษะทางด�านการกีฬา 50,000

และส(งนักกีฬา เข�าร(วมการแข(งขันกีฬา

ประเภทต(างๆ

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 14 6 6 มี 2 โครงการ งบประมาณ มี 2 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านระบบสาธารณสุข 1. โครงการสัตว�ปลอดโรค คนปลอดภัย 30,000 1. โครงการปAองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า 30,000

จากโรคพิษสุนัขบ�า ตามพระราชปณิธาน 2. เงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนางาน 90,000

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ�าลูกเธอ ด�านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

เจ�าฟAาจุฬาภรณวลัยลักษณ�อัครราชกุมารี

2. เงินอุดหนุนให�กับคณะกรรมการหมู(บ�าน 240,000  

ในการจัดทําโครงการตามพระราชดําริ

ด�านสาธารณสุข

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 62 44 18 มี 4 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านการเมืองการบริหาร 1. โครงการรณรงค�ปAองกันและแก�ไขปFญหา 25,000      

ไฟปHาและหมอกควัน

2. โครงการจัดซื้อและบํารุงรักษาและ

ซ(อมแซมครุภัณฑ�ของเทศบาลตําบลบ�านกลาง

     2.1 ค(าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําลึก (ปFLมซับเมริสต�) 40,000      

     2.2 ค(าจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบมอเตอร�ไฟฟAา 16,000      

3. เงินช(วยพิเศษ 93,000      

4. เงินอุดหนุนศูนย�ปฏิบัติการร(วมในการ 17,000      

ช(วยเหลือประชาชนขององค�กรปกครอง

ส(วนท�องถิ่น อําเภอเมืองลําพูน 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการที่ โครงการ

ทั้งหมด ดําเนินการ ระหว;าง

จริง ดําเนินการ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 1 0 1 มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ มี 0 โครงการ งบประมาณ

ด�านการจัดทําระบบ

ฐานข�อมูลท�องถิ่น

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําป,งบประมาณ  พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร9การพัฒนา จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง จํานวนโครงกาที่อยู;ระหว;างดําเนินการ (เบิกตัดป,)



ข�อเสนอแนะจากจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบ�านกลาง 

๑) ควรมีการติดตามโครงการด�านการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานอย�างใกล�ชิด เนื่องจากเป#นโครงการที่ใช�งบประมาณจํานวนมาก 

2) ควรให�ความสําคัญเรื่องการดูแล รักษาความปลอดภัย มีการกําหนดเขต และแนวกั้นสําหรับเด็กนักเรียนแต�ละช�วงวัย และมีการจัดให�บุคลากร ครูดูแล 
ควบคุมการใช�สระว�ายน้ําของเด็กนักเรียน 

3) ควรมีการติดตามโครงการที่ยังไม�ได�ดําเนินการในป5งบประมาณที่ผ�านมา 

4) ควรมีการรณรงค8ประชาสัมพันธ8การจัดเก็บภาษีให�ตรงตามกําหนดเวลา เพื่อให�การดําเนินการโครงการต�างๆสามารถดําเนินการได�ตามเวลาที่กําหนด 

5) ควรมีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ ที่มีความน�าสนใจ และกําหนดวันเวลาส�งหนังสือเชิญเข�าร�วมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล
โครงการล�วงหน�า จํานวน 4 โครงการ ได�แก�  

1.โครงการก�อสร�างสระว�ายน้ํา  
2.โครงการก�อสร�างรั้วรอบสนามกีฬา  
3.โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ในโรงเรียนมัชฌิมาลัย  
4.โครงการรณรงค8คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตําบลบ�านกลาง  

 


