การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งานนโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลบางเลน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เทศบาลตาบลบางเลน
---------------------1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน
“บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน
1. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้
สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาเทศบาลตาบลบางเลนให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามมีความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยปราศจากมลภาวะ
3. พัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีขีดความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชนโดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพื่อนามาพัฒนาเทศบาล
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และการเรียนรู้ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยสามารถปรับตัวต่อ
สภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดารงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาชุมชนภายในเทศบาลตาบลบางเลนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตสานึก มีศักยภาพในการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นาท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
8. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม และระบบเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ
9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในเทศบาลตาบลบางเลน โดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสานึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน

-23. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตาบลบางเลน
1. การติดต่อสื่อสาร การสัญจรไปมาของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอทุกครัวเรือนโดยการขยายเขตไฟฟ้า ย้ายเสาไฟฟ้า เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพิ่ม
ไฟส่องทางสาธารณะ
3. ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4. ประชาชนมีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะที่เพียงพอ
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
6. การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง
7. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และรวดเร็ว
9. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี
11. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
12. เทศบาลตาบลบางเลน มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกัน
แก้ไขปัญญาหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
13. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง ของเทศบาลตาบลเป็นไปอย่าง
ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-3แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
................................................................................................................................................................................
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .................................. เทศบาลตาบลบางเลน .......................................................
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-4แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจงที่ 2 : แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่ง
กาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตาบลบางเลน.......................................
2. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ..........(ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ.2561)................................................
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ปีที่ 1 พ.ศ. 2561
ปีที่ 2 พ.ศ. 2562
ปีที่ 3 พ.ศ. 2563
ปีที่ 4 พ.ศ. 2564
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

1. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

29

20,400,000.-

29

20,450,000. -

29

20,500,000. -

28

20,500,000. -

2. การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานระบบสาธารณูปโภคและการสาธารณสุข

22

9,480,000. -

22

9,480,000.-

22

9,480,000. -

22

9,480,000. -

26

30,600,000.-

24

51,850,000. -

21

30,750,000. -

22

27,600,000. -

4. การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
5. การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

21

4,050,000.-

20

3,850,000. -

20

3,850,000. -

20

3,850,000. -

58

120,800,000.-

60

125,800,000. -

58

75,800,000. -

58

75,800,000. -

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.-

6. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

172,715,700.-

-5ตาราง ก ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจาปี 2561
กับจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่รับอนุมัติให้ดาเนินการ (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- แผนงานสร้างสรรค์เข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยและเป็นประชารัฐ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2561
34
14

จานวนงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

ร้อยละ

41.18

งบประมาณในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561
20,525,000. -

18,250,000.-

88.92

17,600,000.-

80.66

ร้อยละ

24

16

66.67

21,820,000.-

30

19

63.33

42,939,000.-

37,645,000.-

87.67

22

13

59.09

7,050,000.-

700,000.-

9.93

-6จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2561
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
69
65
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

จานวนงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

94.20

งบประมาณในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2561
134,065,000 .-

76,144,906.-

56.80

ร้อยละ

ร้อยละ

32

29

90.63

38,022,700 .-

19,122,700.-

50.29

211

156

73.93

264,421,700 .-

169,462,606.-

64.09

-7จานวนโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับที่ 1 และบัญชีครุภัณฑ์
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
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
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

แผนเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1
(จานวนโครงการ)

บัญชีครุภัณฑ์
(จานวนโครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

5

-

125,000.-

2

-

12,340,000.-

3

2

12,339,000.-

1

-

3,000,000.-

7

4

13,265,000.-

4

-

860,000.-

22

6

41,929,000.-

-8ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจาปี 2561
โครงการ
1.เงินอุดหนุนสนับสนุน
สาธารณสุข (อสม.)
2.เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
3. เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
4. เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพคนชรา
5. เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพคนพิการ
6. เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
√

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-

-

√

187,036 .-

173,604 .-

√

417,000 .-

422,220 .-

√
√
√

13,129,200 .1,555,200. 42,000. -

14,129,100. 1,817,600. 44,000. -

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากการติดตามในครั้งนี้ ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 ) ทางเทศบาลได้มีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพื่อสอดรับกับการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น และอุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารเทศบาลหลังใหม่ที่กาลังจะแล้ว
เสร็จ ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .........................................................
................................................................................................................................................. ........................................
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กราฟวงกลมแสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ที่นามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการ

จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕61 ที่นามาจัดทา
จานวน 156 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.93

งบประมาณทีไ่ ม่ได้อนุมัติ
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมัติ

จานวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการ
รวม 169,462,606.- บาท คิดเป็นร้อยละ 64.09

จานวนงบประมาณที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕61 ที่ไม่ได้นามา
รวม 94,959,094.- บาท คิดเป็นร้อยละ 35.91
จัดทาจานวน 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.06
* โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 มีจานวน 211 โครงการ *งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 264,421,700 บาท
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ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อปท. คิดเป็นร้อยละ
156 x 100 = 73.93
211
* จานวนโครงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
- และในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในหมวดบัญชีครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น

มีจานวน 183
จานวน 22
จานวน 6
จานวน 211

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

