
 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๓๖ 
 

สวนท่ี 4 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไดกําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ใชในการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูล
เชิงปริมาณ  และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจาก
แผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  โดย
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
(รอบเดือน เมษายน 2561 )  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใชแบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/
๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบท่ี  ๑  .. 

 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น) 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๓๗ 
 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร
แลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......เทศบาลตําบลพรรณานิคม............................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานขอมูล   
๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
แบบท่ี  ๒...   

 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๓๘ 
 

แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)   โดยมีกําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตสิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1 
 

 
 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลพรรณานิคม 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1 

๑. (  )  ไตรมาสท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕60-ธันวาคม ๒๕60    ๒. ( ) ไตรมาสท่ี ๒ มกราคม ๒๕61-มีนาคม ๒๕61 

๓. (     )  ไตรมาสท่ี  ๓ เมษายน ๒๕61-มิถุนายน ๒๕61   ๔. (    )  ไตรมาสท่ี  ๔ กรกฏาคม ๒๕61-กันยายน ๒๕61 

 
 
สวนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (๒๕61-๒๕64) 

ยุทธศาสตร ปท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕61 ปท่ี  ๒ พ.ศ. ๒๕62 ปท่ี  ๓ พ.ศ. ๒๕63 ปท่ี4 พ.ศ.2564 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย 

64 8,712,740 63 8,545,740 63 8,545,740 63 8,545,740. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 

49 17,965,351 47 17,705,351 48 17,650,751 47 17,050,351 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจดัการ
บานเมืองท่ีด ี

58 15,896,000 57 15,820,000 57 15,820,000 57 15,820,000 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 

รวม 180 43,944,091 176 43,441,091 177 43,386,491 176 42,786,091 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๓๙ 
 

 

4.การเบิกจายงบประมาณ ป ๒๕61 
ยุทธศาสตร งบปกติ เงินสะสม งบหนวยงานอื่น รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวน-เงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร
มนุษย 

26,544,900 80.76 - - - - 26,544,900 80.76 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 3,383,000 10.29     3,383,000 10.29 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร
จัดการบานเมืองท่ีด ี

2,939,460 8.94 
    

2,939,460 8.94 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ - -     -  

รวม 32,867,360      32,867,360  
 

สวนท่ี  ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ๒๕61 

 
โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 
ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูใน
ระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ไดรับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

- - - - - - 
 
 

ผลการติดตาม... 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๐ 
 

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   

สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสกลนคร 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม 2561) 

 
กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 64 8,712,740 63 8,545,740 63 8,545,740 63 8,545,740 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 49 17,965,350 47 17,705,350 48 17,650,750 47 17,050,350 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการ
บานเมืองท่ีด ี

58 15,896,000 57 15,820,000 57 15,820,000 57 15,820,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 9 1,370,000 

รวมท้ังสิ้น 180 43,944,091 176 43,441,091 177 43,386,491 176 42,786,090 

 
แบบท่ี  ๓/๑... 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๑ 
 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตร 
               การพัฒนา 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวภายใตแผนยุทธศาสตร ๕  ป (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตสิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม 2561 

 
สวนท่ี  ๑    ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เทศบาลตําบลพรรณานิคม 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕๖1) 

 
สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
     

ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
(แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1) 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
ทองถิ่นส่ีป 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 64 25 39.06 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 49 18 36.73 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีด ี

58 
3 5.17 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9 - 0 

รวม 180 46 25.55 

 
 
 
 
 
 

การติดตาม... 
 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๒ 
 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
และประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)ขององคกรปกคอรงสวนทองถ่ิน   โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖
4)  เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  เปนไปดวยความ
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)   เพ่ือความสอดคลอง
ของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกคอรงสวนทองถ่ิน     
สิ่งท่ีสงมาดวย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และ ขอ 
๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไวตามนัยหนังสือดังกลาวขางตนและเอกสารคําอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ไดตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป    

 
 

คณะกรรมการ... 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๓ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)         
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซอมแนวทางการจัดและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-2564)ขององคกรปกคอรงสวนทองถ่ิน      
สิ่งท่ีสงมาดวย 5    6. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏบัิติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณ
ไดถูกตอง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับระยะเวลา
ป (๓ ป)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลอง ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  

(ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๔ 
 

สวนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  และขอ ๑๔  ประกอบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะหนวยงานท่ีมี
อํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมือง  ท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความตองการประชาชน  เพ่ือใหการดําเนินงานมุงสู
เปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยางเหมาะสม  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน 

 

 เพ่ือใหตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  
(รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1) เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและ
ขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว  เทศบาลตําบลพรรณานิคม  จึงไดดําเนินการนําเขาขอมูล
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และไดนําขอมูลในระบบอีแพลนดังกลาวมาใชในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน e-plan ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖1   

 (www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/


 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลพรรณานิคม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถงึ มีนาคม 2561) หนา้ ๔๕ 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย 64.0 8.71 25.0 16.34 2.0 0.37 1.0 0.08 0.0 0.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 49.0 17.97 18.0 3.32 1.0 0.02 1.0 0.02 1.0 0.02 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี 

58.0 15.90 3.0 0.07 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 9.0 1.37 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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