


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     ผลการตดิตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
       ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
     รอบ  ๖  เดือนแรกของปงบประมาณ  

       ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 



ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  

(รอบ  ๖  เดือนแรกของปงบประมาณ ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑) 
 
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางคนคร พ.ศ.๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
สภาพผลการดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
  3. เพื ่อเปนขอมูลสําหรับเร งรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางคนคร 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ปลัด/รองปลัดเทศบาล 
หัวหนาสวนราชการของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
ตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวน
เก่ียวของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสํานัก/กองตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน

ภาพรวม 
แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔)  จํานวนท้ังสิ้น  ๓๐๐  โครงการ  งบประมาณ  ๕๙๖,๕๘๖,๒๓๒.-บาท (หารอยเกาสิบหกลาน
หาแสนแปดหม่ืนหกพันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) ซ่ึงจากการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาล ฯ สามารถมานําโครงการมาปฏิบัติได โดยการนําโครงการ
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใชเงินสะสม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๙๒ โครงการ งบประมาณในการดําเนินการ 
๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙.- บาท แยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา

ดําเนินงาน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่นํามาพัฒนา 

คิดเปน
รอยละ 

๑.ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานการบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบผังเมือง 

๑๕๑ ๗๘ ๕๑.๖๖ ๔๐๒,๓๑๖,๐๐๐ ๑๐๖,๐๗๗,๒๐๐ ๒๖.๓๗ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

๓๒ ๒๖ ๘๑.๒๕ ๒๓,๐๘๑,๘๘๘ ๑๗,๗๔๐,๔๐๐ ๗๖.๘๖ 



๒ 
 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ที่นํามา

ดําเนินงาน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ที่นํามาพัฒนา 

คิดเปน
รอยละ 

อยางยั่งยืน 
๓.ยุทธศาสตรเสริมสรางความ
เขมแข็งการบริหารจัดการ
องคกรและชุมชนเพื่อมั่นคง
และเปนธรรมในสังคม 

๔๓ ๓๓ ๗๖.๗๔ ๑๘,๖๒๑,๒๐๐ ๙,๔๗๒,๕๐๐ ๕๐.๘๗ 

๔. ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุน สงเสริมสรางความ
เขมแข็งของภาคเกษตร 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 

๙ ๔ ๔๔.๔๔ ๗,๗๗๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒๘.๙๖ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและความ
เขมแข็งของชุมชน 

๕๓ ๔๔ ๘๓.๐๒ ๑๓๖,๒๑๐,๘๔๔ ๑๒๔,๓๕๙,๕๔๔ ๙๑.๓๐ 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑๒ ๗ ๕๘.๓๓ ๒๙,๓๖๐,๐๐๐ ๙,๒๘๐,๐๐๐ ๓๑.๖๑ 

รวม ๓๐๐ ๑๙๒ ๖๔ ๕๙๖,๕๘๖,๒๓๒ ๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙ ๔๕.๑๒ 

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
(รอบ  ๖  เดือนแรกของปงบประมาณ ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  นําโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขอ
อนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทําเปนแผนดําเนินงาน ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ รวมจํานวนท้ังสิ้น ๑๙๒ โครงการ งบประมาณในการดําเนินการ จํานวน ๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙.- 
บาท  ซ่ึงในรอบ  ๖  เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการในแผนดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีตองดําเนินการแลวเสร็จภายใน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ จํานวน ๕๖  
โครงการ จํานวนงบประมาณ ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.- บาท  โดยแยกเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน 
ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

โครงการ 
ที่นํามา
ดําเนิน 
งานใน 

ป ๒๕๖๑ 

โครงกา
รที่

ดําเนิน 
การใน
รอบ ๖ 
เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณต้ัง
ไวในการ

ดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

งบประมาณต้ัง
ไวในการ

ดําเนินงาน 
ในรอบ ๖ เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คิดเปน
รอยละ 

๑.ยุทธศาสตร
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 
การบริการ

๗๘ ๑๕ ๑๙.๒๓ ๑๐๖,๐๗๗,๒๐๐ ๘,๐๖๕,๖๐๐ ๗.๖๐ ๖๖๒,๔๐๐ ๘.๒๑ 



๓ 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

โครงการ 
ที่นํามา
ดําเนิน 
งานใน 

ป ๒๕๖๑ 

โครงกา
รที่

ดําเนิน 
การใน
รอบ ๖ 
เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณต้ัง
ไวในการ

ดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

งบประมาณต้ัง
ไวในการ

ดําเนินงาน 
ในรอบ ๖ เดือน 

คิดเปน
รอยละ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจาย 

คิดเปน
รอยละ 

สาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 
๒.ยุทธศาสตร
การพัฒนาคน
สูสังคมแหง
การเรียนรู
ตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน 

๒๖ ๑๕ ๕๗.๖๙ ๑๗,๗๔๐,๔๐๐ ๑๐,๖๑๗,๗๐๐ ๕๙.๘๕ ๖,๓๑๙,๔๔๘ ๕๙.๕๒ 

๓.ยุทธศาสตร
เสริมสราง
ความเขมแข็ง
การบริหาร
จัดการองคกร
และชุมชนเพื่อ
มั่นคงและเปน
ธรรมในสังคม 

๓๓ ๑๐ ๓๐.๓๐ ๙,๔๗๒,๕๐๐ ๑,๕๗๕,๐๐๐ ๑๖.๖๓ ๙๑๕,๘๔๒ ๕๘.๑๕ 

๔. ยุทธศาสตร
ดานการ
สนับสนุน 
สงเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของภาค
เกษตร 
โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสราง
มูลคาเพิ่มให
สินคาเกษตร 

๔ ๑ ๒๕ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๒.๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 

๔๔ ๑๕ ๓๓.๓๓ ๑๒๔,๓๕๙,๕๔๔ ๕๖,๗๐๖,๒๐๐ ๔๕.๖๐ ๕๔,๐๒๕,๖๙๙ ๙๕.๒๗ 

๖. ยุทธศาสตร
การอนุรักษ
ฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๗ ๐ ๐ ๙,๒๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๑๙๒ ๕๖ ๒๙.๑๗ ๒๖๙,๑๘๐,๒๔๙ ๘๖,๒๘๙,๕๐๐ ๓๒.๐๖ ๖๑,๙๒๓,๓๘๙ ๗๑.๗๖ 



๔ 
 

ณ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเขลางคนคร สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ
จํานวนท้ังสิ้น  ๓๓  โครงการ อยูระหวางดําเนินงาน  ๔ โครงการ ยังไมไดดําเนินการ ๑๕ โครงการ  
และโครงการท่ียกเลิกการดําเนินการ  จํานวน  ๔  โครงการ  แยกเปนรายยุทธศาสตรการพัฒนา 
แตละดาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

จํานวน
โครงการ 

การดําเนินงาน 
ดําเนนิ 
การแลว
เสร็จ 

รอยละ ระหวาง
ดําเนนิ 
การ 

รอยละ ยังไมได
ดําเนนิ 
การ 

รอยละ ยกเลกิ รอยละ 

 ๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

๑๕ ๑ ๖.๖๗ ๒ ๑๓.๓๓ ๑๒ ๘๐ ๐ ๐ 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
สูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิต อยางยั่งยืน 

๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓ ๐ ๐ ๑ ๖.๖๗ ๐ ๐ 

๓. ยุทธศาสตรเสริมสราง
ความเขมแข็งการบริหาร
จัดการองคกรและชุมชน 
เพื่อมั่นคงและเปนธรรมใน
สังคม  

๑๐ ๘ ๘๐ ๒ ๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๔. ยุทธศาสตรดานการ
สนับสนุน สงเสริมสราง            
ความเขมแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 

๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และ
ความเขมแข็งของชุมชน 

๑๕ ๑๐ ๖๖.๖๗ ๐ ๐ ๑ ๖.๖๗ ๔ ๒๖.๖๖ 

๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๕๖ ๓๓ ๕๘.๙๓ ๔ ๗.๑๔ ๑๕ ๒๖.๗๙ ๔ ๗.๑๔ 

๑. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและพัฒนาระบบผังเมือง 
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ – 
๒ รวมจํานวน ๑๕๑  โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๔๐๒,๓๑๖,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติใชเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมจํานวน ๗๘ โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น  ๑๐๖,๓๗๗,๒๐๐.- บาท ซ่ึงผลการติดตามผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ มีจํานวน  ๑๕  
โครงการ  จํานวนงบประมาณ  ๘,๐๖๕,๖๐๐.-บาท  โดยมีการเบิกจายงบประมาณ ๖๖๒,๔๐๐-บาท  



๕ 
 

ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๑  โครงการ  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  ๒  
โครงการ และยังไมไดดําเนินการ  จํานวน  ๑๒  โครงการ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน   บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ รวม
จํานวน ๓๒ โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น 23,๐๘๑,๘๘๘.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 2๖ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๑๗,๗๔๐,๐00.-บาท ซ่ึงผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๑ มีจํานวน  ๑๕  โครงการ  จํานวนงบประมาณ  ๑๐,๖๑๗,๗๐๐.-บาท  โดยมีการเบิกจาย
งบประมาณท้ังสิ้น ๖,๓๑๙,๔๔๘.-บาท  ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  ๑๔  โครงการ 
และโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 

๓. ยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการองคกรและชุมชน เพ่ือ
ม่ันคง และเปนธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ รวมจํานวน 4๓ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๑๘,๖๒๑,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓๓ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 
๙,๔๗๒,๕๐๐.- บาท ซ่ึงผลการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  
เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ มีจํานวน   ๑๐   โครงการ  จํานวนงบประมาณ 
๑,๕๗๕,๐๐๐.-บาท  โดยมีการเบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น  ๙๑๕,๘๔๒.-บาท  ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ ๘ โครงการ และโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ   

๔. ยุทธศาสตรดานการสนับสนุน สงเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ รวมจํานวน ๙ โครงการเปนเงิน
ท้ังสิ้น 7,๗๗๐,๐๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จํานวน ๔ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๒๕๐,000.- บาท ซ่ึงผลการติดตามผลการดําเนินงานของ
เทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ มีจํานวน       
โครงการ  ๑ จํานวน งบประมาณ  ๔๕,๐๐๐.-บาท โดยยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ และยังไมได
ดําเนินการ  จํานวน ๑ โครงการ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเขมแข็งของชุมชน  บรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี๑ – ๒ รวม
จํานวน 5๓ โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น ๑๓๖,๒๑๐,๘๔๔.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน  4๔  โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 1๒๔,๓๕๙,๕๔๔.- บาท  ซ่ึง
ผลการติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๑ มีจํานวน   ๑๕    โครงการ  จํานวนงบประมาณ   ๕๖,๗๐๖,๒๐๐.-บาท โดยมีการ
เบิกจายงบประมาณท้ังสิ้น ๕๔,๐๒๕,๖๙๙.-บาท  ซ่ึงมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ๑๐ โครงการ 



๖ 
 

โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ ๑  โครงการ และยกเลิกการดําเนินโครงการ   จํานวน   ๔  โครงการ  คือ 
๑) โครงการสนับสนุนปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน เนื่องจากไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชในการปองกันแลแกไขปญหาไฟปาใหแกอาสาสมัครท่ี
ไดรับการฝกอบรมแลวเพ่ือใชในภารกิจดับไฟปา ๒) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมือง
เขลางคนคร ๓) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลองสะเปาเทศบาลเมืองเขลางคนคร (ชุมชนบานฟอน 
และชุมชนบานชมพู)  ๔) โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแหโคมไฟครัวตานวัดลําปางกลางตะวันตก  
เนื่องจากสํานักนายกรัฐมนตรีไดประกาศเก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหวางวันท่ี  ๒๕ – ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ และ
กําหนดในชวงเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ เปนชวงแหงการถวายความอาลัยและจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปนชวงเวลาออกทุกขไดไม
นาน  

 ๖. ยุทธศาสตรการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ รวม
จํานวน 1๒ โครงการเปนเงินท้ังสิ้น ๒๙,๓๖๐,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๗ โครงการเปนเงินท้ังสิ้น ๙,๒๘0,000.- บาท ซ่ึงผลการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางคนคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันท่ี  ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๑ ไมมีโครงการท่ีดําเนินการในชวงระยะเวลาดังกลาว 

 

สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคนครสี่ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ท่ีนํามาดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๑ รวม
ท้ังสิ้น ๕๖ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.- บาท ดังนี้ 

๑. ประเด็นการติดตามดานระยะเวลา ปรากฏวามีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จท้ังสิ้น
จํานวน  ๓๓ โครงการ  คิดเปนรอยละ ๕๘.๙๓ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการจํานวน  ๔ โครงการ 
คิดเปนรอยละ ๗.๑๔ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน ๑๕ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๖.๗๙ และ
ยกเลิก จํานวน  ๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๗.๑๔    

๒. ประเด็นการติดตามดานคาใชจาย  ปรากฏวามีการเบิกจายงบประมาณของ
โครงการ  เปนเงินท้ังสิ้น ๖๑,๙๒๓,๓๘๙..- บาท จากงบประมาณดําเนินการของโครงการ ในรอบ  ๖  
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๘๖,๒๘๙,๕๐๐.-บาท ทําใหการใชจายงบประมาณ
ของโครงการ คิดเปนรอยละ ๗๑.๗๖ งบประมาณในโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ  จํานวน  
๓,๘๗๙,๐๐๐.- บาท งบประมาณท่ียังไมไดดําเนินการ จํานวน ๕,๗๐๖,๖๐๐.-บาท และงบประมาณท่ี
ยกเลิกการดําเนินโครงการ  จํานวน ๖๑๕,๐๐๐.-บาท 

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


