
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา    เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาของเทศบาล  โดยการติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  (Performance  monitoring)   การวางระบบการติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพื่อน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขเรื่องการบริหารแผน     เพื่อให้แผนพัฒนาสามารถด าเนินการต่อไปได้ตามเป้าหมายหรือเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาเทศบาลไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพียงใด  ได้ผล
อย่างไร  มีระดับความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   ความคุ้มค่า  การใช้งบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน  และความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์  
ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฉบับต่อไป 

  
 
 
 
          ผู้จัดท ำ 

งำนวิจัยและประเมินผล 
     ฝ่ำยบริกำรและเผยแพร่วิชำกำร 

 กองวิชำกำรและแผนงำน   เทศบำลเมืองเขลำงค์นคร 



ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  

(รอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒) 
 
  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พ.ศ.๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว ้
  3. เพื ่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ปลัด/รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้ เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส านัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

 

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคน์คร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
ภาพรวม 

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  รวมถึงฉบับเพิ่มเติมถึง ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๒ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเขลางค์นคร ถึงครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒  (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๒) จ านวนทั้งสิ้น  ๒๒๕  โครงการ  
งบประมาณ  ๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบหก
บาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เทศบาล ฯ สามารถมาน าโครงการมาปฏิบัติได้ โดยการน าโครงการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๗๐ โครงการ งบประมาณในการด าเนินการ ๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘.- บาท (สามร้อยสิบ
เก้าล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละ
ด้าน ดังนี ้

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีน ามา

ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ท่ีน ามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการบริการสาธารณะ
และพัฒนาระบบผังเมือง 

๗๖ ๖๑ ๘๐.๒๖ ๑๘๗,๒๒๔,๖๐๐ ๑๖๓,๖๙๘,๖๐๐ ๘๗.๔๓ 



๒ 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ 
ในแผน ฯ 

โครงการ 
ท่ีน ามา

ด าเนินงาน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ในแผน ฯ 

งบประมาณ 
ท่ีน ามาพัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๓๕ ๒๕ ๗๑.๔๓ ๑๕,๙๔๕,๗๒๘.๔๐ ๗,๒๖๕,๕๐๐ ๔๕.๕๖ 

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการบริหารจัดการ
องค์กรและชุมชนเพื่อมั่นคง
และเป็นธรรมในสังคม 

๔๔ ๓๕ ๗๙.๕๕ ๑๖,๕๐๙,๒๐๐ ๑๒,๔๕๒,๖๐๐ ๗๕.๔๓ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคเกษตร 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

๗ ๕ ๗๑.๔๓ ๓,๑๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๒๑.๑๔ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๔๕ ๓๖ ๗๑.๑๑ ๑๒๗,๗๙๕,๑๖๘ ๑๒๔,๓๒๔,๖๖๘ ๙๗.๒๘ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘ ๘ ๔๔.๔๔ ๔๕,๘๐๒,๐๐๐ ๑๐,๘๕๒,๐๐๐ ๒๓.๖๙ 

รวม ๒๒๕ ๑๗๐ ๗๕.๕๖ ๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐ ๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘ ๗๐.๕๓ 

ผลการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางคน์คร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
(รอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  น าโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๖๒ และบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ถึงครั้งที่  ๘ พ.ศ. ๒๕๖๒  (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๒) จ านวน  ๒๒๕ โครงการ  
งบประมาณด าเนินการ  ๓๙๖,๔๔๖,๖๙๖.๔๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปี 
พ .ศ .  ๒๕๖๒ รวมจ านวนทั้ งสิ้ น  ๑๗๐ โครงการ  งบประมาณในการด า เนินการ  จ านวน 
๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘.- บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  

ซึ่งในรอบ  ๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโครงการในแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ต้องด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ จ านวน 
๑๐๓  โครงการ จ านวนงบประมาณ ๑๒๑,๑๕๙,๒๔๖.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้า
พันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)  โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังน้ี 

 
 



๓ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครงการ 
ท่ีน ามา
ด าเนิน 
งานใน 

ปี ๒๕๖๒ 

โครงกา
รที่

ด าเนิน 
การใน
รอบ ๖ 
เดือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณต้ัง
ไว้ในการ

ด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

งบประมาณต้ัง
ไว้ในการ

ด าเนินงาน 
ในรอบ ๖ เดือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑.ยุทธศาสตร์
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
การบริการ
สาธารณะและ
พัฒนาระบบ 
ผังเมือง 

๖๑  ๓๓    ๕๔.๑๐ ๑๖๓,๖๙๘,๖๐๐ ๔๐,๙๗๘,๘๐๐ ๒๕.๐๓ ๒,๖๑๘,๐๐๐ ๖.๓๙ 

๒.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๒๕ ๑๗ ๖๘.๐๐ ๗,๒๖๕,๕๐๐ ๔,๑๘๑,๔๕๐ ๕๗.๕๕ ๒,๙๑๒,๖๐๒.๘๕ ๖๙.๖๖ 

๓.ยุทธศาสตร์
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
การบริหาร
จัดการองค์กร
และชุมชนเพื่อ
มั่นคงและเป็น
ธรรมในสังคม 

๓๕ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๒,๔๕๒,๖๐๐ ๔,๑๘๔,๖๐๐ ๓๓.๖๐ ๑,๖๗๖,๒๒๑ ๔๐.๐๖ 

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
สนับสนุน 
ส่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของภาค
เกษตร 
โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตร 

๕ ๑ ๒๐.๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕.๙๗ ๒๐,๕๐๔ ๕๑.๒๖ 

๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
สังคม คุณภาพ
ชีวิตและความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

๓๒ ๒๖ ๗๒.๒๒ ๑๒๔,๓๒๔,๖๖๘ ๖๓,๗๓๔,๘๓๔ ๕๑.๒๖ ๕๗,๙๘๕,๓๗๗ ๙๐.๙๘ 

๖. ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู

๘ ๗ ๘๗.๕๐ ๑๐,๘๕๒,๐๐๐ ๘,๐๓๙,๖๖๒ ๗๔.๐๘ ๑,๕๗๐,๙๘๘ ๑๙.๕๔ 



๔ 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

โครงการ 
ท่ีน ามา
ด าเนิน 
งานใน 

ปี ๒๕๖๒ 

โครงกา
รที่

ด าเนิน 
การใน
รอบ ๖ 
เดือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณต้ัง
ไว้ในการ

ด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

งบประมาณต้ัง
ไว้ในการ

ด าเนินงาน 
ในรอบ ๖ เดือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม ๑๗๐ ๑๐๓ ๖๐.๕๙ ๓๑๙,๒๖๓,๓๖๘       ๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖ ๓๗.๙๕ ๖๖.๗๘๓,๖๙๒.๘๕ ๕๕.๑๒ 

ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
จ านวนทั้งสิ้น  ๕๖  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ๓๙ โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ ๘ โครงการ  
แยกเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

จ านวน
โครงการ 

การด าเนินงาน 
ด าเนิน 
การแล้ว

เสร็จ 

ร้อยละ ระหว่าง
ด าเนิน 
การ 

ร้อยละ ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ 

 ๑ .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
โครงสร้างพื้นฐานการบริการ
สาธารณะและพัฒนาระบบ
ผังเมือง 

๓๓ ๖ ๑๘.๑๘ ๒๒ ๖๖.๖๗ ๕ ๑๕.๑๕ ๐ ๐ 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต อย่างยั่งยืน 

๑๗ ๑๔ ๘๒.๓๕ ๓ ๑๗.๖๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการองค์กรและชุมชน 
เพื่อมั่นคงและเป็นธรรมใน
สังคม  

๑๙ ๑๕ ๗๘.๙๕ ๓ ๑๕.๗๙ ๑ ๕.๒๖ ๐ ๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สนับสนุน ส่งเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งของภาค
เกษตรโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 

๑ ๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิ ต และ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

๒๖ ๑๖ ๖๑.๕๔ ๙ ๓๔.๖๒ ๑ ๓.๘๔ ๐ ๐ 

๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๗ ๔ ๕๗.๑๔ ๒ ๒๘.๕๗ ๑ ๑๔.๒๙ ๐ ๐    

รวม ๑๐๓ ๕๖ ๕๔.๓๗ ๓๙ ๓๗.๘๖ ๘ ๗.๗๗ ๐ ๐ 

 



๕ 
 

๑. ยุทธศาสตร์พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะและพฒันาระบบผังเมือง 
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
ครั้งที่ ๔ - ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๘ รวมจ านวน  ๗๖  โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๒๒๔,๖๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และขออนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจ านวน ๖๑ โครงการ  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  ๑๖๓,๖๙๘,๖๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ใน
รอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๓๓  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  
๔๐,๙๗๘,๘๐๐.-บาท  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๖๑๘,๐๐๐.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  จ านวน  ๖  โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๒๒  โครงการ และยังไม่ได้
ด าเนินการ  จ านวน  ๕  โครงการ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ – ๕ และ
เปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่  ๕ รวมจ านวน ๓๕ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๔๕,๗๒๘.๔๐ บาท 
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 2๕ โครงการ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๕,๕00.-บาท ซึ่งผลการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ใน
รอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๑๗  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  
๔,๑๘๑,๔๕๐.-บาท  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๑๒,๖๐๒.๘๕.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๔  โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กรและชุมชน เพื่อ
ความมั่นคง และเป็นธรรมในสังคม บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๔ – ๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๔ – ๕ รวม
จ านวน 4๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๙,๒๐๐.-บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๒,๖๐๐.- บาท ซึ่งผล
การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันที่  ๓๑  
มีนาคม  ๒๕๖๒ มีจ านวน   ๑๙   โครงการ  จ านวนงบประมาณ ๔,๑๘๔,๖๐๐.-บาท  โดยมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  ๑,๖๗๖,๒๒๑.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๕ 
โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ โครงการ  และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน  ๑  โครงการ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร  บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลเมือง           
เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๔ – ๕ และเปลี่ยนแปลง
แผน ฯ ครั้งที่ ๑ และครั้ง ที่ ๕ รวมจ านวน ๗ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๗๐,๐๐๐.-บาท บรรจุใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
๖๗๐,000.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในรอบ  ๖  เดือน



๖ 
 

แรก ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ มีจ านวน  โครงการ  ๑  จ านวน งบประมาณ  ๔๐,๐๐๐.- บาท 
โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๒๐,๕๐๔- บาท  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน  บรรจุ
ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ – ๒และ
ครั้งที่ ๔ – ๖ รวมจ านวน ๔๕ โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๗๙๕,๑๖๘.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน  ๓๖  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  
1๒๔,๓๒๔,๖๖๘.- บาท  ซึ่งผลการติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในรอบ  ๖  
เดือนแรก ณ วันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ มีจ านวน   ๒๖    โครงการ  จ านวนงบประมาณ   
๖๓,๗๓๔,๘๓๔.-บาท โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๙๘๕,๓๗๗.-บาท  ซึ่งมีโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๖ โครงการ  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน ๙ โครงการ และ
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ๑  โครงการ  

 ๖. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ,ครั้งที่ ๔ – 
๕ และเปลี่ยนแปลงแผน ฯ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๕ – ๖ รวมจ านวน 1๘  โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น  
๔๕,๘๐๒,000.- บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๘ โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๕๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งผลการติดตามผลการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในรอบ  ๖  เดือนแรก ณ วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ โดยมีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๑,๕๗๐,๙๘๘.-บาท ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  ๗  โครงการ  
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๒  โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑  
โครงการ 

สรุปผลการติดตาม 
ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่น ามาด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒ รวม
ทั้งสิ้น ๑๐๓ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖.- บาท ดังนี ้

๑. ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น
จ านวน  ๕๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน  ๓๙ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๖ และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๗  

๒. ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย   ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๗๘๓,๖๙๒.๘๕.- บาท จากงบประมาณด าเนินการของโครงการ ในรอบ  
๖  เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๑๒๑,๑๕๙,๓๔๖.-บาท ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ งบประมาณในโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
จ านวน  ๒๔,๙๘๗,๕๘๔.- บาท และงบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๒๔,๖๙๕,๔๐๐.-บาท  

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