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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

(ระหว่างเดือนเมษายน ถงึ กันยายนพ.ศ. 2561) 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   
                (ระหว่างเดือนเมษายน  - กันยายน  2561) 

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

47 24,825,000.00 46 24,525,000.00 52 30,185,000.00 46 23,535,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม สาธารณสุข คุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

65 10,146,800.00 82 10,921,000.00 82 11,461,000.00 82 11,011,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

61 21,138,100.00 62 17,256,100.00 65 20,849,100.00 60 14,426,100.00 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

38 10,146,800.00 39 11,146,800.00 38 10,146,800.00 38 10,146,800.00 

5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเกษตร โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

11 1,560,000 11 1,560,000 11 1,560,000 11 1,560,000 

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

42 2,220,000.00 35 ,1510,000.00 34 1,670,000.00 45 2,170,000.00 

รวม 264 70,036,700.00 203 30,872,100.00 205 35,565,100.00 201 28,142,100.00 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 47.0 45.63 2,034,500.00 16.16 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข คณุภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

43.0 41.75 7,999,140.00 63.52 

3.  ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

24 18.74 2,489,900.00 19.77 

4.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 2.65 870000 1.28 

5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

9.0 8.74 2,489,900.00 19.77 

6.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

4.0 3.88 70,000.00 0.56 

รวม 103.0   12,593,540.00   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (48 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  179 34,179,900 

26.81 46.60 46.60 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 103 12,593,540 
3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 103 12,593,540 
4 สามารถด าเนินการได ้ 48 4,345,576 
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