ส่วนที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอื กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ได้กาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับ
การติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจาเป็นและสาคัใในการนามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรงคนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ถึง กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ1 - 3/1 (แบบ
อื่น ๆ : ตามคู่ มื อกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุ ณภาพแผนพัฒ นาโดยมี
รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง..............................................
ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อจัดทาแผนพัฒนา อบต.
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทาแผนพัฒนาอบต.
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบต.
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาอบต. ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัใหาสาคัใของอบต.มาจัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของอบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาอบต.
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาอบต.
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทาบัใชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินกา ดาเนินการ
ร




















แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ
เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชือ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
1.2 รายงานผลการดาเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561)
ส่วนที่ 2 ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ยุทธศาสตร์

2561
จานวน

งบประมาณ

2562
จานวน

2564

2563

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน

16

7,680,000.00

21

10,815,000.00

12

5,520,000.00

11

6,100,000.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ เศรษฐกิจ การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเทีย
่ ว

32

19,455,000.00

27

20,810,000.00

25

20,760,000.00

24

20,710,000.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม การรักษาความสงบ
เรียบร ้อยและความมั่นคง

7

1,760,000.00

5

660,000.00

5

660,000.00

4

500,000

ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
การกีฬาและนันทนาการ

24

8,090,000.00

23

7,790,000.00

21

7,390,000.00

21

7,440,000

6

1,600,000.00

5

300,000.00

5

300,000.00

5

300,000

18

22,400,000.00

18

42,450,000.00

16

23,550,000.00

16

38,050,000

103

60,985,000.00

100

82,825,000.00

84

58,180,000.00

ยุทธศาสตร์ด ้านการ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม
ยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
รวม

81 73,100,000.00

ผลการติดตามผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน 2561)
ปี 2559
ปี 2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
ผลการ
(เป้าหมาย) ดาเนินงาน

โครงการ
(เป้าหมาย)

ปี 2561

ปี 2562

ผลการ
โครงการ
ผลการ
ดาเนินงาน (เป้าหมาย) ดาเนินงาน

4

1

5

2

5

3

14

9

19

6

16

11

4

2

3

1

2

1

13

7

14

9

15

11

2

1

3

-

2

1

18
55

15
35
63.64

27
71

13
31
43.66

11
51

9
36
70.58

ปี 2563

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกาหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
1.2 รายงานผลการดาเนินงานระยะ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน
บรรจุใน
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ ของโครงการที่
สี่ป(ี เพิ่มเติม) (นาไปปฏิบัติ) ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
16
5
4.85
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
32
16
15.53
ท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
7
2
1.94
สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
24
15
14.56
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการ
6
2
1.94
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร
18
11
10.6
รวม

103

51

49.42

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและ
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาสามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์ ก ารจั ด ท าและประสานแผนพัฒ นาสามปี ข ององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น ได้กาหนดให้อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการการวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จึงได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
1. สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่
ส่งมาด้วย 4 แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลง
วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2556 และการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคาอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนาเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม
เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ได้ดาเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการวัดคุณภาพแผน ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564 )
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
10
10
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
25
25
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
65
3.1 วิสัยทัศน์
(5)
(5)
3.2 พันธกิจ
(5)
(5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
(10)
(10)
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
(5)
(5)
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(15)
(15)
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(10)
(10)
3.7 บัใชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
(15)
(15)
รวม
100
100
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2 หน้า 20 ข้อ 4.3 วรรค 3 ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาโดยด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับ แต่วันที่ป ระกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง ได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ ภายใน 45 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี โดยได้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
10
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
9
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
9
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
9
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
60
57
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5
4
5.3 จานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
5
5
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
5
5
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
3
3
ระยะเวลาปี (๓ ปี)
5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
4
4
5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5
4
5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง
3
3
5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
5
5
5.10 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
5
4
คาดว่าจะได้รับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
4
3
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ
5
5
5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5
4
5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ
3
3
ยท. 04
รวม
100
94

ส่วนที่ 5
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 และ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน
เพื่อให้การดาเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่ าง
เหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน
ทั้งนี้ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์ การบริห ารส่ วนตาบลทรงคนอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง จึงได้ดาเนินการนาเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-plan และได้นาข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน e-plan ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

