
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 
 
 
 

ของ 
องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

 

 
 
 
 
 
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
ตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท 0 4270 4966 / โทรสาร 0 4270 4967   

 



คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และ  ขอ 14  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป     

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561)  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น
ท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับ
นี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

      โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......องคการบริหารสวนตําบลบานถอน..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง  มีนาคม พ.ศ. 2561) 
 

                             
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประปงบประมาณ 2561 (รอบเมษายน 2561) 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 คําช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปงบประมาณนั้นๆ   

 
สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   
                (ระหวางเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

 
สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและ
การสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

167 33,470,000 167 33,470,000 167 33,470,000 167 33,470,000 

2. ยุทธศาสตรดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

76 5,080,000 76 5,080,000 76 5,080,000 76 5,080,000 

3.  ยุทธศาสตรดานการจัด
ระเบียบชุมชนการรักษา
ความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคง 

13 1,160,000 13 1,160,000 13 1,160,000 13 1,160,000 

4.  ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่วแวดลอมอยางยั่งยืน 

12 2,080,000 12 2,080,000 12 2,080,000 12 2,080,000 

5. ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดตีาม
หลักธรรมมาภิบาล 

34 2,625,000 34 2,625,000 34 2,625,000 34 2,625,000 

6. ยุทธศาสตรดาน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

14 1,000,000 14 1,000,000 14 1,000,000 14 1,000,000 

รวม 316 45,415,000 316 45,415,000 316 45,415,000 316 45,415,000 

 

                             
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประปงบประมาณ 2561 (รอบเมษายน 2561) 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 

4 ป 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการดําเนินงาน 
(ตามขอบัญญัติงบประมาณ 61) 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

167 
19 22.62 4,870,000 18.95 

2. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 76 37 44.05 1,7412,584 67.74 

3.  ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคง 

13 6 7.14 540,000 2.10 

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอมอยางยั่งยืน 

12 1 1.19 30,000 0.12 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดตีามหลักธรรม
มา 
ภิบาล 

34 15 17.86 2,691,932 10.47 

6. ยุทธศาสตรดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14 6 7.14 160,000 0.62 

รวม 316 84 100 25,704,516 100 

 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (17 โครงการ) 

คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  316 45,415,000 

5.38 20.24 20.24 
2 จัดทําแผนการดําเนินงาน 84 25,704,516 
3 ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 84 25,704,516 
4 สามารถดําเนินการได 17 6,210,942 

 

รายงานโครงการท่ีลงนามในสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(การดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ) 

 

ขอมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  
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อบต.บานถอน สวางแดนดิน จ.สกลนคร 

ชื่อโครงการ 
เปอรเซ็นต 

การดําเนินการ 
ชื่อคูสัญญา 

ระยะเวลา 
การดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 
หมูท่ี 9 บานโพธิ์ชัย   

100 
  

430,000 430,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าบานหนาม
แทงนอยถึงบานคําเจริญ 

100 การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอสวางแดนดิน 
 

430,000 430,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   

237,040 96,478 

เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
   

6,732,000 2,593,900 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 
   

2,496,000 898,400 

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
   

180,000 46,500 

สํารองจาย  
  

300,000 13,800 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 

100 กบท. 
 

208,610 208,610 

แผนงานการศึกษา 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100 
  

80,000 79,700 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)    

1,661,340 694,000 

อาหารเสริม (นม) 
   

2,776,000 694,000 
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อบต.บานถอน สวางแดนดิน จ.สกลนคร 

ชื่อโครงการ 
เปอรเซ็นต 

การดําเนินการ 
ชื่อคูสัญญา 

ระยะเวลา 
การดําเนินการ 

(วัน) 

งบประมาณที่ตั้งไว 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจาย 
(บาท) 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 100 
  

250,000 249,500 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนน 

100 
  

100,000 37,000 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

อุดหนุนงานรัฐพิธ ี
   

58,000 33,000 

จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
   

200,000 64,979 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
   

30,000 8,975 

จัดซ้ือเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
   

250,000 62,100 

รวม 6,610,942.00 6,210,942.00 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

*************************** 
  

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ (๓)  ท้ังนี้  ไดนําขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-plan)  มา
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  ดังกลาวดวย  โดยคณะกรรมการ
ไดดําเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานถอน  และนายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอนเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  เปนท่ีเรียบรอยแลว   

 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  จึง
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานถอน ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)ใหประชาชน
ท่ัวไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานถอน  หมูท่ี 1  ตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร  โทรศัพท ๐๔2-704967 
      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   30  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
                  (นางสาวอนันท   อรัญปกษ) 
   รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

           ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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