รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
รอบเดือนเมษายน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร

อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วิสัยทัศนการพัฒนาของเทศบาลเมืองยโสธร คือ “ เทศบาลเมืองยโสธรน-าอยู- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก2าวไกลสู-สากล” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตรซึ่งยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ได%กําหนดไว% เพื่อมุ(งให%เทศบาลเมืองยโสธร ก%าวไปสู(การเป,นเทศบาลน(าอยู( เทศบาลเมืองยโสธรได%มี
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท%องถิ่นและการนําแผนพัฒนาท%องถิ่นไปสู(การจัดทํางบประมาณรายจ(ายประจําป3
งบประมาณรายจ(ายเพิ่มเติม การจ(ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณ
รายจ(ายด%วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช%จ(ายงบประมาณก็ต%องมีการตรวจสอบผลการใช%จ(ายงบประมาณว(า
ดําเนินการไปอย(างไรบ%าง บรรลุวัตถุประสงคมากน%อยเพียงใดก็คือการใช%วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธรได%แต(งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให%
ได%มาซึ่งแนวทาง วิธีการ และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งได%ข%อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
นําไปสู(การปรับปรุง แก%ไขแนวทางการพัฒนา และการดําเนินโครงการ ต(อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ได%กําหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ตามคู(มือกรมส(งเสริมการปกครองท%องถิ่นกําหนดให%มีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป,น 1ช(วง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป3 และใช%แบบการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบที่กรมส(งเสริมการปกครองส(วนท%องถิ่นกําหนด 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคล%องแผนพัฒนาท%องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล%องแผนพัฒนาท%องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท2องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565 )
สําหรับป3งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได%มีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน โดยการนําข%อมูล
โครงการจากการบันทึกข%อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช%จ(าย
งบประมาณขององคกรปกครองส(วนท%องถิ่น ( e-plan) โดยมีโครงการตามแผนพัฒนาท%องถิ่น (พ.ศ.25612565) ในช(องป3 2562 จํานวน 185 โครงการ เป,นเงิน 203,249,300บาท โครงการที่บรรจุอยู(ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ จํานวน 93โครงการงบประมาณ 25,672,900บาท โครงการพัฒนาจากการจ(ายขาด
เงินสะสม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,980,000 บาท โครงการพัฒนาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จํานวน 5 โครงการ 34,727,000 บาท รวมเป,น 99 โครงการ งบประมาณ 65,379,900 บาทมีการ
เบิกจ(ายงบประมาณ จํานวน 56โครงการจํานวนเงิน19,768,791.01 บาท

ยุทธศาสตรการพัฒนา ด%านการพัฒนาโครงสร%างพื้นฐาน มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ยโสธร จํานวน 13 โครงการ เป,นเงิน 54,569,000.บาท
บาท โครงการที่ได%รับอนุมัติงบประมาณรายจ(าย
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 4,367,000
000 บาท โครงการพัฒนา
จาก ได%รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 โครงการ งบประมาณ 34,727,000 บาท มีการเบิกจ(าย จํานวน 6
โครงการ งบประมาณ 7,733,400.01
400.01 บาท

1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
0, 0%

6,, 14%

13, 30%

24, 56%

บรรจุใน
แผนพัฒนา
ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจ'าย

0,, 0%

ยุทธศาสตรการพัฒนา ด%านการพัฒนาสังคมอยู(เย็นเป,นสุขและส(
ขและส(งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 100 โครงการ เป,น 96,007,900 บาท โครงการที่ได%รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ(าย ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 48 โครงการ งบประมาณ จํานวน 8,297,900
บาท โครงการที่เบิกจ(ายแล%วเสร็จ จํานวน 32 โครงการ เป,นเงิน 3,865,520 บาท

2.การพัฒนาสังคมอยู'เย็นเป1นสุข

32
32, 18%

0, 0%

บรรจุในแผนพัฒนา
100, 55%

48, 27%

ไดรับอนุมัติงบประมาณ
เบิกจ&าย

0, 0%
0

ยุทธศาสตรการพัฒนา ด%านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปOญญาท%องถิ่น
มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 13 โครงการ เป,นเงิน 8,636,000
000 บาท โครงการ
ที่ได%รับอนุมัติงบประมาณรายจ(าย ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ
จํานวน 8,276,000 บาท โครงการที่เบิกจ(ายแล%วเสร็จ จํานวน 10 โครงการ เป,นเงิน 7,411,252
บาท

3.การพั
การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิป4ญญาทองถิ่น
บรรจุในแผนพัฒนา
10 30% 13, 38%
10,
0, 0%

11, 32%
0, 0%

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจ&าย

ยุทธศาสตรการพัฒนา ด%านการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล%อม มีโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 22โครงการ
โครงการ เป,นเงิน 36,247,000
บาท โครงการที่ได%รับอนุมัติงบประมาณรายจ(าย ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํานวน 9 โครงการ
งบประมาณ จํานวน 2,367,000
000บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 1 โครงการ
รงการ งบประมาณ
16,387,000 บาท เบิกจ(ายจํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 99,320 บาท

4.พัพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ:
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
0, 0% 2, 6%
บรรจุในแผนพัฒนา

11, 31%
22, 63%
63

ไดรับอนุมัติงบประมาณ

0, 0%

เบิกจ&าย

ยุทธศาสตรการพัฒนา ด%านการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรปกครองส(วนท%องถิ่น มีโครงการตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร จํานวน 26 โครงการ เป,นเงิน 7,789,400 บาท โครงการที่ได%รับอนุมัติ
งบประมาณรายจ(
ระมาณรายจ(าย ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.
พ 2562 จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ จํานวน
2,365,000บาท
บาท โครงการที่เบิกจ(ายแล%วเสร็จ จํานวน 6 โครงการ เป,นเงิน 659,299
299 บาท

5.การพั
การพัฒนาการบริหารจัดการองค:กรปกครอง
ส'วนทองถิ่น
บรรจุในแผนพัฒนา
6, 13%
0 0%
0,
16,, 33%
0, 0%

26, 54%

ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
เบิกจ&าย

สรุปการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร9เพื่อความสอดคล2องแผนพัฒนาท2องถิ่น
(พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาลเมืองยโสธรคะแนนเต็ม 100 ผลการประเมิน 89.75 คะแนน
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อความสอดคล2องแผนพัฒนาท2องถิ่น
(พ.ศ.2561 -2565) ของเทศบาลเมืองยโสธร คะแนนเต็ม 100 ผลการประเมิน 80.75 คะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองยโสธร ได%ให%ข%อเสนอแนะต(อ
การพัฒนา เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายการพัฒนาและการปรับปรุงโครงการเพื่อให%เกิดประโยชนสูงสุด
ทุกภาคส(วน ดังนี้
1.การดําเนินการโครงการด%านโครงสร%างพื้นฐาน ในการเขียนแบบแปลนควรให%มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
2 การดําเนินการตามโครงการที่วางแผนไว%ควรดําเนินการตามห%วงเวลาที่กําหนดไว%ในแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อการบริหารโครงการจะได%มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม(ให%เร(งรีบดําเนินการในช(วง
ใกล%สิ้นป3งบประมาณ

