สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------------ด้วยเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้ทำแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อที่ 29 (3) เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงขอประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสุเมต ปราณี)
ประธานคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาล

สรุปการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563
ส่ วนที่ 1 การรายงานผลตามแบบประเมิน
แบบที่ 2 แบบช่ วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง: แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนิ นงาน
ทุก ๆ 6 เดือน เริ่ มตั้งแต่สิ้นสุ ดการดาเนิ นงานในเดือนตุลาคม - กันยายน
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้ อยเอ็ด
2. รายงานผลการดาเนิ นงานไตรมาส
1. (ตุลาคม 2562-กัยายน 2563 )
ส่ วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้ องถิ่น
3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
ปี ที่ 1 (2561)
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านส่งเสริ ม
คุณภาพชี วิต

ปี ที่ 2 (2562)

ปี ที่ 3 (2563)

ปี ที่ 4 (2564)

รวม 5 ปี

ปี ที่ 4 (2565)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
10

63,634,000

13

87,003,300

13

102,930,600

13

97,250,600

13

97,250,600

62

448,069,100

43

27,908,200

43

27,908,200

46

27,988,200

46

27,988,200

46

27,988,200

224

139,781,000

33

4,505,000

39

4,725,000

43

4,525,000

43

4,825,000

43

4,825,000

201

23,405,000

15

2,914,000

16

2,944,000

15

2,964,000

17

2,994,000

16

2,964,000

79

14,780,000

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย
4.การพัฒนาด้านการวางแผน
ส่ งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรม
และการท่องเที่ยว

5.การพัฒนาด้านการบริ หารจัด
การและการอนุรักษ์ทรัพยากร

6

2,021,000

12

4,171,000

15

15,671,000

15

15,671,000

15

15,671,000

63

53,205,000

46

23,800,520

46

23,800,520

44

22,542,920

44

22,542,920

44

22,542,920

224

115,229,800

36

14,362,100

38

26,688,100

39

26,679,300

39

26,659,300

39

26,659,300

191

121,048,100

215 203,301,020

217

197,931,020

216

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.การพัฒนาด้านอื่นๆที่สอด
คล้องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
จังหวัด และเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในพื้นที่

รวม

189 139,144,820

207 177,240,120

197,901,020 1044 915,518,000

4. ผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนา ปี .....2563..... (ต.ค.62-มี.ค.63)

ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่ งเสริ ม
การลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด
และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่
รวม

จานวนโครงการ
ที่เสร็ จ

จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่อยูใ่ นระหว่าง
ที่ยงั ไม่ได้
ที่มีการยกเลิก
ที่มีการเพิม่ เติม
ทั้งหมด
ดาเนิ นการ
ดาเนิ นการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
10
14.92
10
14.92
16
23.88
16
23.88
5
7.46
5
7.46
7

10.44

7

10.44

4

6.00

4

6.00

15

22.38

15

22.38

10

14.92

10

14.92

67

100.00

67

100.00

0

0

0

0

0

0

0

0

5. การเบิก-จ่ายงบประมาณ ปี .....2563..... (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
งบปกติ
เงินสะสม
ยุทธศาสตร์
จานวนเงิน ร้อยละ จานวนเงิน
ร้อยละ

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

15,578,899

27.93

15,578,899

27.93

2. การพัฒนาด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต

19,548,986

35.04

19,548,986

35.04

475,130

0.85

475,130

0.85

1,423,475

2.55

1,423,475

2.55

2,479,000

4.44

2,479,000

4.44

11,611,189

20.82

11,611,189

20.82

4,671,714.69

8.37

4,671,714.69

8.37

รวม
55,788,393.69
100.00
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้ รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

55,788,393.69

100.00

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่ งเสริ ม
การลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจังหวัด

และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปี .....2563..... (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ
ดาเนินการ อยู่ในระหว่ าง ยังไม่ ได้
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
เสร็จแล้ ว ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่ได้ รับ
ที่เบิก-จ่ าย
ชุดอุปกาณ์ห้องเรี ยน สาหรับโครงการ
P
60,000
60,000
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( DLTV)

60,000

ส่ วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน

60,000

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
คำชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประเมินผลการดาเนิ นงาน
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 2 ครั้ง
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
ส่ วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ และโครงกำรใน ปี .....2563.....
3. ยุทธศาสตร์ และจานวนโครงการที่ปรากฎอยูใ่ นแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
จำนวนโครงกำร
ยุทธศำสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่
รวมโครงการทั้งหมด
ส่ วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ประเด็น
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม

จำนวนโครงกำร

จำนวนโครงกำร

ที่ปรำกฎอยู่ในแผน

ที่ได้ปฏิบัติ

10
43
33
15
6
46
36

10
16
5
7
4
15
10

189

67

พอใจมำก
79.26
76.14
68.36
77.12
71.46
73.57
51.23

พอใจ ไม่ พอใจ
20.00 0.74
20.18 3.68
29.74 1.90
12.26 10.62
23.47 5.07
15.61 10.82
39.83 8.94

70.61
70.97

22.15
22.91

7.24
6.12

5. ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่.....1..... การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน..........
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.03
8.17
8.29
7.96
8.29
6.94
8.79
8.95
8.38

ยุทธศาสตร์ ที่.....2..... การพัฒนาด้านส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต..........
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภำพรวม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คะแนนควำมพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.14
7.23
8.47
7.12
9.33
7.98
8.12
8.26
8.08

5. ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่.....3..... การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรี ยบร้อย..........
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
8.45
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
8.77
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.52
4) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
8.26
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.94
6) การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.89
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8.73
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.47
ภำพรวม
8.50
ยุทธศาสตร์ ที่.....4..... การพัฒนาด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุน พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว..........
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
7.68
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
7.59
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.46
4) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
6.97
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.23
6) การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.14
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
7.62
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6.95
ภำพรวม
7.33

5. ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่.....5..... การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม..........
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
7.15
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
7.03
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
7.18
4) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
6.92
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.54
6) การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7.29
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
7.16
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
7.24
ภำพรวม
7.18
ยุทธศาสตร์ ที่.....6..... การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น…………..
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
9.87
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
8.94
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.56
4) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
8.73
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
9.82
6) การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
8.76
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8.95
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
9.26
ภำพรวม
9.11

ยุทธศาสตร์ ที่.....7..... การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ …………..
การพัฒนาของจังหวัด และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนควำมพึงพอใจ
ประเด็น
(เต็ม 10 คะแนน)
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
9.03
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
8.17
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
8.29
4) มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
7.96
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.29
6) การดาเนิ นงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
6.94
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชน
8.79
ในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
8.95
ภำพรวม
8.38

ส่ วนที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยกอง
1. สำนักปลัด
สานักปลัด มีโครงการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อย จานวน 24 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน - โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต จานวน 5 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จานวน 5 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน 2 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จานวน - โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน - โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จานวน 12 โครงการ

2. กองคลัง
กองคลัง มีโครงการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อย จานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน - โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต จานวน - โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จานวน - โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน 3 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จานวน - โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน - โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 โครงการ
3. กองช่ ำง
กองช่าง มีโครงการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63))
ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อย จานวน 12 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 10 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต จานวน - โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จานวน - โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จานวน - โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน - โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 โครงการ

4. กองสำธำรณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
กองสาธาฯ มีโครงการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อย จานวน 17 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน - โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต จานวน 11 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จานวน - โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จานวน 4 โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน - โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 โครงการ
5. กองกำรศึกษำ
กองกองการศึกษา มีโครงการภายใต้แผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
ดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้อย จานวน 17 โครงการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน - โครงการ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต จานวน - โครงการ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จานวน - โครงการ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
จานวน - โครงการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
จานวน - โครงการ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมจารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 16 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดและเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 โครงการ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ควำมเห็นที่ได้ จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลของคณะกรรมกำรฯ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณ เบี้ยประชุม
ให้กบั คณะกรรมการฯ เพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการฯ

