การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งานนโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลบางเลน

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตาบลบางเลน.......................................
2. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ..........(พ.ศ. 2562)................................................
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561
ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
จานวน
งบ
จานวน
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
1. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประมาณ

ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

โครงการ

ประมาณ

จานวน
โครงการ

ปีที่ 4 พ.ศ. 2564

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

29

20,400,000.-

29

20,450,000. -

29

20,500,000. -

28

20,500,000. -

2. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22

9,480,000. -

22

9,480,000.-

22

9,480,000. -

22

9,480,000. -

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข

26

30,600,000.-

24

51,850,000. -

21

30,750,000. -

22

27,600,000. -

4. การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ

21

4,050,000.-

20

3,850,000. -

20

3,850,000. -

20

3,850,000. -

5. การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

58

120,800,000.-

60

125,800,000. -

58

75,800,000. -

58

75,800,000. -

6. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

27

37,162,700. -

25

32,335,700. -

25

32,335700.-

25

32,335,700. -

183

222,492,700.
-

180

243,765,700.
-

175

175

169,565,700.-

รวม

172,715,700.-

ตาราง ก ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจาปี 2562
กับจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่รับอนุมัติให้ดาเนินการ (1 ต.ค. 2560 – 31 มี.ค. 2561)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- แผนงานสร้างสรรค์เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานงบกลาง
ยุทศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2562
29
4

ร้อยละ

งบประมาณในแผน
จานวนงบประมาณที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

13.79

20,450,000 .-

8,414,300 .-

ร้อยละ
41.15

22

11

50.00

9,480,000 .-

0 .-

0.00

24

6

25.00

51,850,000 .-

4,600,000 .-

8.87

20

1

5.00

3,850,000 .-

77,240 .-

2.00

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2562
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
60
24
การลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตราที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬา ทานุบารุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการศึกษา
รวม

ร้อยละ

งบประมาณในแผน
จานวนงบประมาณที่
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2560
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

ร้อยละ

40

125,800,000 .-

21,050,470 .-

16.73

25

10

40

32,335,700 .-

1,575,148 .-

4.87

180

56

31.11

243,765,700 .-

35,717,158 .-

14.65

กราฟวงกลมแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ที่นามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณที่ไม่ได้อนุมัติ

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

งบประมาณที่ได้อนุมัติ

จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕62 ที่นามาจัดทา
จานวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.11

จานวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการ
รวม 35,717,700.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.65

จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕62 ที่ไม่ได้นามา
จานวนงบประมาณที่ไม่ได้ดาเนินการ
จัดทาจานวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.89
รวม 208,048,542.- บาท คิดเป็นร้อยละ 85.35
* โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 180 โครงการ *งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 243,765,542 บาท

