การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลบางเลน
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

งานนโยบายและแผน
สานักปลัดเทศบาลตาบลบางเลน

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ที่ 13. (3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลบางเลน ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผล
ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง เท ศ บ า ล ต า บ ล บ า ง เล น ว่ า ส า ม า ร ถ ด า เนิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) ที่วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครบถ้วน
ทั่วถึงมากน้อยเพียงใด จึงขอเสนอแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อเสนอให้เทศบาลตาบลบางเลนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายพรชัย สนไชย)
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลบางเลน

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
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ 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
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
13. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง ของเทศบาลตาบลบางเลนเป็นไป
อย่างถูกต้องโปร่งใส 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งกาหนดให้รายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............เทศบาลตาบลบางเลน.......................................
2. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ..........(พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562)................................................
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปีที่ 1 พ.ศ. 2560
ปีที่ 2 พ.ศ. 2561
ปีที่ 3 พ.ศ. 2562
จานวน
งบ
จานวน
งบ
จานวน
งบ
ยุทธศาสตร์
โครงการ

ประมาณ

โครงการ

ประมาณ

โครงการ ประมาณ

1. การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

43

24,531,000.-

45

29,131,000.-

44

26,531,000.-

2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

22

32,430,000.-

18

13,950,000.-

18

43,450,000.-

19

48,709,000.-

29

43,250,000.-

30

60,150,000.-

4. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

19

6,007,400.-

14

7,350,000.-

11

9,900,000.-

5. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุน พานิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม

57

115,398,000.-

39

94,510,000.-

37

69,560,000.-

6. การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8

6,750,000.-

8

6,750,000.-

8

6,750,000.-

168

233,825,400.-

153

148

216,341,000.-

รวม

194,941,000.-

-5ตาราง ก ตารางเปรียบเทียบจานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาประจาปี 2560
กับจานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่รับอนุมัติให้ดาเนินการ (1 ต.ค. 2559- 30 ก.ย. 2560)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกโรงเรียน
แนวทางที่ 2 การป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัย
และการรักษาพยาบาล
แนวทางที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ
แนวทางที่ 7 การส่งเสริม สนับสนุนกีฬา สวนสาธารณะและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
แนวทางที่ 8 การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 บริหารจัดการระบบบาบัดกาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้าเสีย
และมลพิษต่างๆ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมสุสานและ ฌาปนสถาน
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การลดภาวะโลกร้อน

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2560
43
39

22

18

ร้อยละ
90.69

81.81

งบประมาณในแผน
จานวนงบประมาณที่
พัฒนาสามปี 2560 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)
24,531,000.-

32,430,000.-

ร้อยละ

23,450,268.-

95.59

16,682,500.-

51.44

-6ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาทางบกทางน้าและทางระบายน้า
แนวทางที่ 2 พัฒนางานผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการควบคุมอาคาร
แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟ้า และประปา
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน
แนวทางที่ 5 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และ
ที่จอดรถ
ยุทศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/
ความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถาน อื่นๆ
แนวทางที่ 7 ส่งเสริม ปรับปรุงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกและประกอบอาชีพ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพาณิชย์ และการลงทุน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน
แนวทางที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน อาชีพการเลี้ยงสัตว์

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2560
19

19

57

15

13

42

ร้อยละ

งบประมาณในแผน
จานวนงบประมาณที่
พัฒนาสามปี 2560 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

ร้อยละ

78.94

48,709,000.-

14,184,800.-

29.12

68.42

6,007,400.-

5,063,500.-

84.28

11,944,455.-

10.35

73.68

115,398,000.-

-7ยุทธศาสตร์
แนวทางที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมการบริหารจัดการ อปท.
แนวทางที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกทุเรียนนนท์
ยุทธศาสตราที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษาศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โบราณสถาน วัฒนธรรม จารีตประเพณี
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านศาสนา
รวม

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ในแผนพัฒนา ทีด่ าเนินการจริง
2560

ร้อยละ

งบประมาณในแผน
จานวนงบประมาณที่
พัฒนาสามปี 2560 ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ (บาท)

ร้อยละ

8

8

100

6,750,000.-

3,526,987.-

52.25

168

135

80.36

233,825,400.-

74,852,510.-

32.01

-8ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจาปี 2560
โครงการ
1.เงินอุดหนุนสนับสนุน
สาธารณสุข (อสม.)
2.เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
3. เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
4. เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพคนชรา
5. เงินอุดหนุนเบีย้ ยังชีพคนพิการ
6. เงินอุดหนุนเบืย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
ดาเนินการ ดาเนินการ
√

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
150,000.-

-

√

194,978.-

194,960.42

√

443,900.-

161,220.-

√
√
√

12,608,400.1,238,400.60,000.-

13,567,400.1,608,000.50,000.-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เนื่ องจากการติด ตามการปฏิบั ติงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการดาเนินงานที่ห ลากหลาย
อุปสรรคส่วนใหญ่มาจาก สภาพดินฟ้าอากาศ ตลอดจนการประสานงานกับประชาชน และกลุ่มชุมชนในพื้นที่แต่จะให้
การบริหารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ต้องอาศัยความสม่าเสมอในการพัฒนาต่อไป
........................................................................................................................................................ ................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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กราฟวงกลมแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ที่นามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จานวนโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวนโครงการที่ดาเนินการ

จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60 ที่นามาจัดทา
จานวน 135 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.36
จานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60 ที่ไม่ได้นามา
จัดทาจานวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.64
* โครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 168 โครงการ

งบประมาณทีไ่ ม่ได้อนุมัติ
งบประมาณทีไ่ ด้อนุมัติ

จานวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการ
รวม 74,852,510.- บาท คิดเป็นร้อยละ 32.01
จานวนงบประมาณที่ไม่ได้ดาเนินการ
รวม 158,972,890.- บาท คิดเป็นร้อยละ 67.09
*งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 233,825,400 บาท
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ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาสามปี อปท. คิดเป็นร้อยละ 80.36
135 x 100 = 80.36
168

