รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (๒๕๕4-๒๕๕6)
เทศบาลเมืองนางรอง
๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น :
เทศบาลเมืองนางรองเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
เศรษฐกิจมัน่ คง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดีมีภูมทิ ัศน์สวยงาม
๒. พันธกิจ :
๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต
2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น
3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดงี าม
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน และสามารถพึ่งตนเองได้
6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา :
1. พัฒนาให้เมืองน่าอยู่โดยจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

แบบที่ ๑ การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ท้องถิน่ โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง
มีการ
ประเด็นการประเมิน
ดําเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่
⁄
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่
⁄
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
⁄
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
⁄
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
⁄
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมท้องถิ่นและประชาคมท้องถิน่
⁄
พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิน่ มาจัดทําฐานข้อมูล
⁄
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
⁄
๙. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพือ่ ประเมินสถานภาพการ
⁄
พัฒนาท้องถิน่
๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
⁄
ศักยภาพของท้องถิน่
๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
⁄
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
⁄
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิน่
⁄
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
⁄
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
⁄
๑๖. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
⁄
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
⁄
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
⁄

ส่วน
ได้

ไม่มีการ
ดําเนินงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
(๓ เดือน)
คําชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริม่ ตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ
๓ เดือน เริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่๑
-------------------------------------------------------------------------สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองนางรอง
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน-มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)
ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตาม แผนพัฒนา ๓ ปี
๓. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี

ยุทธศาสตร์

๑. ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่
๒. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
๓. ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
กีฬา นันทนาการ
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น
๔. ด้านการ
พัฒนาศักยภาพ
ของคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน

ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕4)

ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕5)

ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕6)

จํานวน
โครง
การ

งบประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบประมาณ

จํานวน
โครง
การ

๒๘

6,291,500

๙8

98,523,083

๑19 106,700,202 ๒45

211,514,785

37

11,498,๐๐๐

36

6,448,00๐

36

๖,448,000

๑09

24,394,0๐๐

๓6

11,614,200

69

11,290,0๐๐

69

11,300,0๐๐

๑74

34,204,200

๑7

4,562,400

15

2,386,0๐๐

15

2,386,0๐๐

๔7

9,334,400

งบประมาณ

รวม
จํานวน
โครง
การ

งบ
ประมาณ

ปีที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ปีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ปีที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕)
ยุทธศาสตร์

๕. ด้านการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
๗. ด้านการส่งเสริม
ด้านการเกษตร
๘. ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

จํานวน
โครง
การ

งบประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบประมาณ

จํานวน
โครง
การ

รวม

งบประมาณ

จํานวน
โครง
การ

งบประมาณ

10

2,573,๐๐๐

๑2

2,893,๐๐๐

๑๑

๒,๘73,๐๐๐

๓๓

8,339,๐๐๐

3

5,227,75๐

8

๓2,971,6๐๐

5

๒๖,819,1๐๐

๑6

65,018,450

๑

๑๕๐,๐๐๐

4

๑,850,๐๐๐

1

150,๐๐๐

6

๒,150,๐๐๐

26

๒9,066,4๐๐

23

24,919,40๐

23

24,492,4๐๐

72

78,478,200

๑58 70,983,250 265 181,281,083 ๒79 181,168,702 702 433,433,035

