
 

 
 
 
 

 
    

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสชีมพู 

เรื่อง  รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564  

ตั้งแตว่นัที ่1 ตลุาคม 2563-30 กนัยายน 2564 
…………………………………… 

 

  อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รายงานผลและ
เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      

ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561         
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การใช้จ่ายงบประมาณและผลด าเนินงาน         
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้     
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
                        

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65     
 
 
 
 

(นายเศรษฐสิริ  ค าคนซื่อนิธิศ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สว่นที ่2 
การตดิตามและประเมนิผล 

1. สรปุผลการตดิตามและประเมินผล ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 แบบที ่1 แบบการประเมนิตนเอง เพื่อเป็นการก ากบัการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 

ค าชีแ้จง :  เปน็แบบประเมนิตนเองในการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ โดยจะท าการประเมนิและ
รายงานทกุๆ ครั้ง หลังจากทีอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาแลว้ 
 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ด าเนนิงาน 
ไม่มกีาร

ด าเนนิงาน 
สว่นที ่๑  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   
๑.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณา                   
      ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

สว่นที ่ 2  การจดัท าแผนการพัฒนาทอ้งถิน่   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ   
      พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ค าชีแ้จง :  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนธันวาคมของทุกปี       

สว่นที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป 
1.  ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน 

 (    )  ครั้งที่ 1  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
9 

สว่นที ่2 ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิน่ 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถิน่ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม       
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่บรร จุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

18 3,035,000 24 5,809,000 143 110,310,100 111 146,652,616 30 71,588,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    การเกษตรเป็นมิตรกับ  
    สิ่งแวดล้อม 

6 260,000 6 260,000 6 260,000 11 2,760,000 12 3,010,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านคุณภาพชีวิต 

58 7,512,500 67 7,557,500 71 8,087,500 74 7,997,500 71 8,157,500 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 5 230,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านการเมืองการบริหาร 

11 1,886,000 14 2,306,000 29 3,201,000 33 3,136,000 27 2,881,000 

รวม 98 12,923,500 116 16,093,200 254 122,088,600 234 160,776,116 145 85,866,500 
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4. การจัดท างบประมาณ     
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่  24 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 62 โครงการ งบประมาณ 16,494,763 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามขอ้บัญญตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 7,075,300 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 30,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 27 9,108,463 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 20,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 261,000 

รวม 62 16,494,763 
 
 

5. ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2564   

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสรจ็ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหวา่ง

ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยงัไม่ได้
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิม่เตมิ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  16 43.24 - - - - 3 100 11 61.11 27 49.09 
2. การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0 0 - - - - - - - - 0 0 
3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 16 43.24 - - - -   3 16.67 19 34.55 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 - - - - - - - - 0 0 
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 5 13.51 - - - -   4 22.22 9 16.36 

รวม 37 100 - - - - 3 100 18 100 55 100 
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6. การเบิกจา่ยงบประมาณป ีพ.ศ.2564   

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณ 

ตามขอ้บัญญตัิ 
โอนตัง้ราย 
การใหม ่

เงนิสะสม เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ รวม 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง  
    พ้ืนฐาน 

2,398,224.81 49.08 1,715,404 87.44 498,000 100 7,536,000 99.60 12,147,628.81 81.46 

2. การพัฒนาด้านการเกษตร 
    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพ 
    ชีวิต 

2,402,551.40 49.17 - - - - 30,000 0.40 2,432,551.40 16.31 

4. การพัฒนาด้าน  
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 

- - - - - - - - - - 

5. การพัฒนาด้านการเมือง 
    การบริหาร 

85,121 1.74 246,400 12.56 - - - - 331,521 2.22 

รวม 4,885,897.21 100 1,961,804 100 498,000 100 7,566,000 100 14,911,701.21 100 
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7. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โอนตั้งรายการใหม่ และจ่ายขาดเงินสะสม  โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ 
จ านวนเงิน 7,604,002.74 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครง 
การ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 27 12,147,628.81 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 0 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 19 2,432,551.40 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 9 331,521 

รวม 55 14,911,701.21 
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8. สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาที่เบิกจ่าย ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ เบิกจา่ย (บาท) 
    1) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 1 199,171 
    2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 1 สายไปวัดถ้ าช้าง 230,000 
    3) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์ หมู่ที่ 2 189,000 
    4) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 232,000 
    5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเดชศักดิ์ดา ปัชญารัตน์ หมู่ที่ 2 98,761.50 
    6) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองปู่ตา หมู่ที่ 2 121,000 
    7) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปห้วยวังบาก หมู่ที่ 3 124,000 
    8) โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 3  126,822 
    9) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสมพร 298,000 
    10) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ 4 149,000 
    11) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 124,000 
    12) โครงการวางท่อระบายน้ า คลส.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 4  147,582 
    13) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 4 206,000 
    14) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหญ้าปล้องไปดอนพรมลิน หมู่ที่ 5 110,000 
    15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายดอนพรมลินถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง 178,000 
    16) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท้ายหมู่บ้านไปหนองบัว หมู่ที่ 6 120,000 
    17) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองบัว หมู่ที่ 6 95,000 
    18) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
          หมู่ที่ 7 

120,000 

    19)  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู ถึงบ้านสะพานสูง 168,000 
    20) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-7  (จ่ายขาดเงินสะสม) 498,000 
    21) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาแก 701,292.31 
    22) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 79,000 
    23) โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในที่ท าการ อบต. 297,000 
    24) โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าชั่วคราว (ฝายแม้ว) หมู่ที่ 1                          
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

75,000 

    25) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1 785,000 
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
    26) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสีชมพู-อ่างเก็บน้ าห้วยวังม่วง หมู่ที่ 1  
          (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 6,336,000 
    27) โครงการขุดลอกห้วยวังบาก หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 340,000 
  

รวม  27  โครงการ  เปน็เงนิ  12,147,628.81  บาท  
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(2) ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

ชื่อโครงการ เบิกจา่ย(บาท) 
          -ไม่มี  

รวม  0  โครงการ 0 บาท  
 
 
       (3) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคณุภาพชวีติ 

ชื่อโครงการ เบิกจา่ย(บาท) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
     1) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลสีชมพู 12,500 
     2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 35,237 
     3) โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 1,508 
     4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 55,000 
     5) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
         ด้านสาธารณสุข 

140,000 

     6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 53,900 
     7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) 341,480 
     8) อาหารเสริม (นม) 501,418.40 
     9) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 130,900 
     10) อุดหนุนอาหารกลางวัน 748,000 
     11) โครงการประเพณีลอยกระทง 115,275 
     12) โครงการแข่งขันกีฬาต าบล (กีฬาต้านยาเสพติด) 98,090 
     13) โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ 9,690 
     14) ผ้าคลุมเต็นท์ 27,000 
     15) วสัดุกีฬา 34,653 
     16) กระจกโค้งจราจร 24,500 
     17) เครื่องขัดพ้ืน 15,900 
     18) เครื่องพ่นหมอกควัน 57,500 
     19) DLTV ขัวสูง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 30,000 

รวม 19 โครงการ  เปน็เงนิ 2,432,551.40  
 

 
 (4) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ เบิกจา่ย(บาท) 
          -ไม่มี  

รวม  0  โครงการ 0 บาท  
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 (5) ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร 

 

ชื่อโครงการ เบิกจา่ย 
(บาท) 

    1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่          
        ของ อปท.ระดับอ าเภอ 

26,000 

    2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 19,800 
    3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
        ในหน่วยงาน 

20,445 

    4) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ         
        อบต.สีชมพู 

11,000 

    5) เครื่องปรับอากาศ 194,400 
    6) โครงการส ารวจเอกสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือด าเนินการตาม พรบ.ภาษี  
        ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 

7,876 

    7) โทรศัพท์มือถือ 3,000 
    8) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 38,000 
    9) เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 11,000 

รวม  9  โครงการ  เปน็เงนิ  331,521  บาท  
รวมทัง้หมด  55 โครงการ  เปน็เงนิทั้งสิน้ 14,911,701.21  
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แบบที ่3 แบบประเมนิผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชีแ้จง  แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  30 กันยายน 2564  
 
สว่นที ่2 ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในป ีพ.ศ.2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิตัิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 111 27 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 11 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 74 19 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 9 

รวม 234 55 
 
 

สรปุ  จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2564 จ านวนทั้งสิ้น 234  โครงการ  ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูได้ด าเนินการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 55  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.50 ข 
 


