
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน                                                                                                                    
เรื่อง   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน                                                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1                                                                     
............................................................ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ข้อ 12 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                          
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ                    
ของเทศบาล  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี   25 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖1 

 

 

(นางอาภรณ์   แสงยศ)                                                                                                                     
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน                                                                                                                    
เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑                       

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศผลการรายงานผลการด าเนินงาน
ในรอบปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   

ดังนั้น  เพื่ อ ให้การปฏิบั ติ ให้ เป็นไปตามระเบียบ  จึงขอประกาศผลการการรายงาน                           
ผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย  และผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑                                 
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของเทศบาล  จึงประกาศให้ทราบ                    
โดยท่ัวกัน  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ   ณ  วันท่ี          เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

(นางอาภรณ์   แสงยศ)                                                                                                                     
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ี มค ๕๒๓๐๑/        ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ถนนขอนแก่น-ยางตลาด มค ๔๔๑๖๐ 

            ธันวาคม   2561 

เรื่อง     รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

เรียน      

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑. ประกาศรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕61 จ านวน    ๑  ชุด 

         ด้วยเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลเ ชียงยืน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อ ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น 

         เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงขอส่งประกาศรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ                         
พ.ศ.๒๕61  ดังกล่าวมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารมาพร้อมนี้   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                              (นางอาภรณ์  แสงยศ)                                                                                                                                   
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                       นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                                                                                           

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล                                                                                                                                   
งานแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                    
โทร ๐-๔๓๗๘-๑๘๒๖   โทรสาร ๐-๔๓๗๘-๑๙๕๗ 

 

 

 

 

 



 

 

ท่ี มค ๕๒๓๐๑/        ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ถนนขอนแก่น-ยางตลาด มค ๔๔๑๖๐ 

          ธันวาคม   25๖1 

เรื่อง     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖1                               

เรียน     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงยืน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   จ านวน    ๑  ชุด 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๖1 ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๒5 ธันวาคม ๒๕๖1                
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการรองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน   ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วนั้น  
 

          เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลเชียงยืน  ประจ าปี ๒๕๖1  จึงขอเสนอผลการติดตามฯ ดังกล่าว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมา
พร้อมนี้   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                              (นางอาภรณ์  แสงยศ)                                                                                                                                   
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                       นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                                                                                           

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล                                                                                                                                   
งานแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                    
โทร ๐-๔๓๗๘-๑๘๒๖   โทรสาร ๐-๔๓๗๘-๑๙๕๗ 

 

 

 



 

 

 

ท่ี มค ๕๒๓๐๑/        ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ถนนขอนแก่น-ยางตลาด มค ๔๔๑๖๐ 

          ตุลาคม   25๖๐ 

เรื่อง     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐                          
ซ         รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐) 

เรียน     ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   จ านวน    ๑  ชุด 

           เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๐) ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ                    
รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน                   
ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ดังกล่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น 
 

          ดังนั้น  เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน   ได้รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปี ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – 
เดือนกันยายน ๒๕๖๐) จึงขอเสนอการติดตามฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 

                                                              (นางอาภรณ์  แสงยศ)                                                                                                                                   
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                       นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน                                                                                           

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล                                                                                                                                   
งานแผนงานและงบประมาณ                                                                                                                    
โทร ๐-๔๓๗๘-๑๘๒๖   โทรสาร ๐-๔๓๗๘-๑๙๕๗ 

 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ช่ือ  เทศบาลต าบลเชียงยืน 

                ๑.  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  ๒๕๖๐–๒๕๖๒  ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  
อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่ ง ไ ด้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                
โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดมหาสารคาม 
 ๒.  ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (แผนพัฒนาสามปี  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

สรุป 

โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐  จ านวน        ๒๑๐ โครงการ                                       
โครงการท่ีอนุมัติงบประมาณ   จ านวน        ๑๐๖ โครงการ                                      
โครงการท่ีอนุมัติ/เบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน        ๖๒  โครงการ                                      
คิดเป็นร้อยละ         ๖๒ x ๑๐๐   = ๕๘.๔๙ %                                    
              ๑๐๖                                                           
อัตราร้อยละของโครงการท่ีได้ด าเนินการ   ๕๘.๔๙ %                                     

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ

ท่ีปรากฏอยู่                
ในแผน 

จ านวนโครงการ                    
ท่ีอนุมัติ

งบประมาณ 

จ านวนโครงการ
ท่ีอนุมัติ/
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนใน
ท้องถิ่น 

๔๕ 3๒ ๒๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

๑๐๑ 3๑ ๑๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร ๔๐ ๒๙ ๑๗ 
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

๑๗ ๑๑ ๘ 

๕. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 7 ๓ ๒ 
รวม 2๑0 1๐๖ ๖๒ 



 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงยืน                                 
๑. ผลงานในปีท่ีผ่านมาของเทศบาลท่ีประชาชนประทับใจ  ดังนี้ 

-การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดี                                                                  
-ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ เข้าพรรษา การรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุวันสงกรานต์ฯลฯ                                                                                                                           
-การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. ส่ิงท่ีเทศบาลต าบลควรปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 

-ซ่อมแซมและก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ียังไม่ได้รับความสะดวกสบาย                                                                   
-ก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ                                                                                                                                     
-การติดต้ังหลอดไฟ  เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ท่ัวถึง 

๓. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

–ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของศูนย์กีฬาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง                                                                        
-ให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะแก่ประชาชน                                                                                    
-ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน                                                            
-สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กลุ่มเยาวชนอย่างท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


