ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
--------------------------ตามที่เทศบาลเมืองนางรองได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)
โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนางรองดาเนินการติดตามและประเมินผล
ไปแล้วนั้น ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 เป็นดังนี้
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ทั้งหมด 15 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 14 โครงการ
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งหมด
13 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ 6 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 7 โครงการ
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น ทั้งหมด 48 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ 10 โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 38 โครงการ
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ทั้งหมด 3 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ - โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 3 โครงการ
1.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ทั้งหมด 5 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ - โครงการ
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 5 โครงการ

-2ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(3) รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี

ประกาศ ณ วันที่

26

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61

(นายมาโนช ตันเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง

ประกาศเทศบาลเมืองนางรอง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
--------------------------ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 12(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้ อ มทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี
ดั ง นั้ น เทศบาลเมื อ งนางรอง จึ ง ขอประกาศรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายมาโนช ตันเจริญ)
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองนางรอง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
สรุปผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
2561 ช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2561 – ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ทั้งหมด 15 โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ 7 โครงการ ได้แก่
- โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่ 19,340 บาท
- โครงการฝึกซ้อมแผนและระงับอัคคีภัยเทศบาลเมืองนางรอง 36,600 บาท
- โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน
19,670 บาท
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยประสบโชค
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยเสริมสุข
86,920 บาท
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยวงศ์วินิจ
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนางรอง 25,000 บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 8 โครงการ
1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทั้งหมด 13 โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ 11 โครงการ ได้แก่
- โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 60,000 บาท
- โครงการจัดกิจกรรมวันอสม.
29,525 บาท
- โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)
343,980 บาท
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 26,680 บาท
- โครงการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
3,315 บาท
- โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน 55,920 บาท
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 175,000 บาท
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
22,850 บาท
- โครงการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง
230,240 บาท
- โครงการอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์
70,000 บาท
- โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
60,000 บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 2 โครงการ
1.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม ของท้องถิ่น ทั้งหมด 48 โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ 34 โครงการ ได้แก่
- โครงการจัดงานค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 1,999,999 บาท
- โครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38,200 บาท
- โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 1,499,558 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 บาท
- โครงการปรับปรุงรั้วอนุบาล
60,000 บาท
- โครงการอบรมผู้นานันทนาการ
30,000 บาท

-2- โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
20,000 บาท
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
99,973 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
299,910 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรอง 399,909 บาท
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
25,000 บาท
- โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
50,000 บาท
- โครงการนิเทศและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 50,000 บาท
- โครงการเยี่ยมบ้านหนู
15,000 บาท
- โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 25,000 บาท
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวงโยธวาฑิต 500,000 บาท
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
20,000 บาท
- โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน
สถานศึกษาสังกัดอปท.
50,000 บาท
- โครงการติดตั้งมุ้งลวดโรงครัว
13,000 บาท
- โครงการปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร 76,000 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเบิกบานเกมส์ 48,930 บาท
- โครงการส่งเสริมกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,000 บาท
- โครงการนิทรรศการศิลปะ
30,000 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
456,230 บาท
- โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
349,990 บาท
- โครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
100,000 บาท
- โครงการอบนมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 50,000 บาท
- โครงการก่อสร้างศาลาพักรอรถสาหรับนักเรียน 98,000 บาท
- โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการ 100,000 บาท
- โครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
80,000 บาท
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 484,000 บาท
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
25,000 บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์1
338,500 บาท
- โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
10,000 บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 14 โครงการ
1.4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการปลูกผักสวนครัว
5,000 บาท
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า 16,400 บาท
- โครงการลดขยะในครัวเรือน
43,580 บาท

-31.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่
- โครงการจัดงานวันเทศบาล 29,960 บาท
- โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย 42,590 บาท
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหนองตาหมู่ 1,900,000 บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ 2 โครงการ

