
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน  (รายไตรมาส)  และทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ เดือน ตุลาคม  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖1   
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖ เดือน  (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕60 ถึง เมษายน 

พ.ศ.๒๕๖1) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  

 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา4 ปี 
(เฉพาะปี ๒๕61) 

 
จ านวน
โครง 
การ 

 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ ๒๕61 

 
จ านวน
โครง 
การ 

 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของการ
ด าเนินงาน 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวนงบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
สังคม 

 
37 8,052,800 

๑. การพัฒนาด้าน
สังคม 

34 7,917,200 91.89 98.31 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

22 4,857,866 
๒. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
13 850,000 59.09 17.49 

๓. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 580,300 
๓. การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

7 345,000 77.77 59.45 

๔. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

18 45,095,096 
๔. การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
9 5,626,000 50.00 12.47 

๕. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

20 3,328,920 
๕. การพัฒนาด้าน

การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

18 2,484,520 90.00 74.63 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

15 3,135,000 
๖. การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ
องค์กร 

13 2,390,310 86.66 74.24 

รวม 121 65,049,982 รวม 94 19,613,030 77.68 30.15 



 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น     พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว  ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

          ดงันัน้  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลสวน
ป่าน เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  
เพ่ือความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

             ในปงีบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่านได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายด าเนินการไว้ 4 ปี โดยได้จัดแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน  โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มี
เป้าหมายด าเนินการในปี 2561  ไว้จ านวน 94 โครงการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่านได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561 เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวม
ทั้งสิ้นจ านวน     โครงการ เป็นเงินงบประมาณ  19,613,030 บาท 


