~1~

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที๒่ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๓๐ (๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลงานการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกป
บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จึง ขอประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศ ฉบับนี้
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสาลิด บีลี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
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บทนํา
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
25๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการ
บริหารงานสอดคลองกับแนวทางการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปสูการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
ตามระเรียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 28 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนง คราวระสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม ของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
ไดกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้ คือ
1).โครงการหรือกิจกรรมที่ดําเนินงานอยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม
2).ผลของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
3).ติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการหรือกิจกรรมละ 1 ครั้ง
4).ประเมินผลโครงการในสภาพรวมอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
5).รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว สภาองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกกปลาซิว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
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2.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินแผนพัฒนาสามปนั้น คือการประเมินวามีการนําแผนพัฒนาสามป
ไปปฏิ บั ติ อ ย า งแท จ ริ ง เพี ย งใดและได ผ ลเป น อย า งไรเพื่ อ ที่ จ ะสามารถวั ด ความสั ม ฤทธิ์ ผ ลของแผนพั ฒ นาได ใ น
ขณะเดียวกันก็สามรถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป
แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป
การติดตาม (monitoring) จะทําใหทราบวาขณะนี้มีการดําเนินการตามแผนไปถึงชวงใด เครื่องมือ
ในการติดตามใช (gantchart) ที่จะดูวาดําเนินการถึงชวงใดอยูในระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล (evaluation) มีเกณฑมาตรฐานตามตัวชี้วัดเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิด
ความชัดเจน มีระบบ มีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญในสองระดับ คือ เกณฑในการ
ประเมินหนวยงาน และเกณฑในการประเมินโครงการซึ่งในการประเมินผลจะประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแต
ละแนวทางแตละโครงการ
ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป ไปปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิว ไดกําหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล คือ
ประเด็นที่ 1 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
ตัวชี้วัดในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิว ไดกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 จํานวนโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปไดดําเนินการจริงเกินรอยละ 50 ขึ้นไป
ประเด็นที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
กกปลาซิวใหมีความพึงพอใจเกินรอยละ 50 ขึ้นไป
3. วิธีการประเมินตามตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 1
1.1 จํานวนโครงการจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณเพิ่มเติม
1.2 ตรวจสอบจากฎีกาการจายงบประมาณจากสวนการคลัง
ประเด็นที่ 2
2.1 ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลกกปลาซิว ประจําปจากประชาชน โดยสุมตัวอยางจากครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตตําบลกกปลาซิว
4.การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของแตละโครงการโดยกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอยางนอยโครงการละ
1 ครั้งและประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๒ ครั้งและดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว โดยการสุมตัวอยางแลวรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหประชาชนทราบทั่งถึงกัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
1.เปนศูนยกลางดานการเกษตรสมัยใหมของภาคอีสานตอนบน และเปนฐานผลิตดานการเกษตร
ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได
2.สงเสริมและพัฒนาดานการคา การตลาด ใหมีความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ
3.เป นเมืองหลั กของอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสิ นค า เสื้อผาสํ าเร็จ รู ป และพัฒ นาอุ ตสาหกรรมที่ ใช
ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัด
4.ใหความสําคัญกับการเรียนรู และการพัฒนาคน สงเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมใหประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่สมบรูณใหบริการสาธารสุขที่ไดมาตรฐาน
5.สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและให
ความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
6.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2.นโยบายการพัฒนาอําเภอภูพาน
1.สงเสริมการดําเนินการตามโครงการ ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง
และจริงจัง เพื่อพัฒนาอําเภอภูพานเปนศูนยกลางการผลิตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด
สกลนคร และอีสานตอนบน เพื่อเปนการสรางรายไดและมีงานทํา
2.สงเสริ มให ป ระชาชนมี ส วนร ว ม ในการบริห ารจั ดการชุ มชน โดยกระบวนการประชาคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาประเพณีอันดีงาม มีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายเพื่อสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.สงเสริมการพัฒนาสุขภาพของคนทั้งรางกายและจิตใจ สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมให
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ คุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานใหประชาชนมีความ
พรอมทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา และความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม พัฒนาอําเภอเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ
3.วิสัยการพัฒนาตําบล
ชุมชนนาอยู คนมีความรูคูคุณธรรม นําพาเศรษฐกิจปลูกจิตสํานึกรักษ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม
4.พันธกิจการพัฒนาทองถิ่นตําบลกกปลาซิว
1.พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ชุมชนเข็มแข็งสามารถพึงตนเองไดอยางยั่งยืน
2.สงเสริมการอนุรักษศลิ ปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น
3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
4.เสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองแหงการทองเที่ยวและสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่ง
คงอยางยั่งยืน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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5.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
6.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
7.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตําบลแบบบูรณาการ
8.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ในพื้นที่
9.ใหความรูเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (AEC)
10.สงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรูของทองถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
11.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศและสื่อสารของทองถิ่น
5.จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
1.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับบริการดานการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.ชุมชนมีความเข็มแข็ง ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่งถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถวนหนา
3.เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ว ไปได รับ การศึ กษาอย างทั่ งถึงและมี คุณภาพ มีแหลงความรู ที่
ทันสมัยและรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง
4.ศิลปะ สาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถิ่น คํารงอยูสืบทอดตลอดไป
5.ประชาชนมีความปลอกภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสงบเรียบรอยภายในชุมชน
6.การคมนาคมขนสง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ และไดมาตรฐาน
7.บานเมืองนาอยูและสวยงานเปนระเบียบ และมีผังเมืองที่ดีเพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง
8.ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
9.สรางความเข็มแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม
10.ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีและดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.สินคาผลิตภัณฑชุมชน มีมูลคาเพิ่มขึ้น เปนที่ตองการของตลาด
12.มีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามและเปนที่ดึงดูดใจของนักทองเที่ยว สงผลใหรายไดจากการทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
13.ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจอันดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเกิดการมี
สวนรวมในการบริหารและพัฒนาทองถิ่นจากทุกภาคสวน
14.การบริหารดานการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ
15.ประชาชนไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
16.บุคลากรปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
17.ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
18.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษาอยางยั่งยืน
19.ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
20.บานเมืองนาอยูปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศนที่สวยงาม
21.สรางความพรอมของตําบลเขาสูประชาคมอาเซียน
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6.การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวย เทคนิค
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1.มีคําสั่ งแบ งโครงสร างขององคการบริ ห ารส ว นตํ าบลกกปลาซิว คลอบคลุ มอํ านาจหน าที่ ต าม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือถายโอน
ราชการอื่น

2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทําแผน การทํางาน รวมกับหนวยงาน หรือสวน

3.มีคําสั่งแบงงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น
4.ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย
5.มี ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเป น ของตนเองซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในตําบล
6.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ
7.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ
8.ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทําใหเขาใจปญหาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยางแทจริง
9.มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทําใหคลองตัวในการบริหารงาน
10.มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย
11.มีพื้นที่ขนาดตําบลขนาดกลางงายตอการบริหาร และดูแลอยางทั่วถึง
12.เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
13.สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด
14.กลุมองคกรภาคประชาชนที่เขมแข็ง และมีการทํางานในระบบของเครือขาย
15.มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
16.ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
17.มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
จุดออน (Weakness)
1.บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังขาดแคลนไมเพียงพอตอการบริหารงาน
2.ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอองคการปริหารสวนตําบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอน
3.คนในชุมชนมีปญหาหนี้สินเกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันในอัตราสูง
4.พื้นที่ตําบลกกปลาซิวรถขาดรถโดยสารประจําทางทําใหการเดินทางไมสะดวก
5.มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จํานวนมากทําใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ
๖.ขาดแคลนน้ําใชอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแลง
๗.การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา
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คิดเห็น

เพียงพอ

๘.การมีสวนร วมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
๙.ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว
1๐.ประชาชนในพื้นที่ ยังไมเขาใจบทบาทการทํางานของ อบต.
1๑.งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได
1๒.ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1๓.เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
1๔.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1๕.อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติซึ่งบางครั้ง

ไมเพียงพอ
โอกาส (Opportunity)
1.มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ
2.แนวโนมของรายไดที่ไดรับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได
เองขององคการบริหารสวนตําบล
3.สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จากประเทศเพื่อนบาน
4.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
5.ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย
6.มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
และประชาชนในตําบล
7.มีสถานศึกษาอยูในพื้นที่ ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการเรียนรูนอก
ระบบ ซึ้งมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
8.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีใน
เรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด
9.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖0 กําหนดรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง
10.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถายโอน
11.การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
12.นําขอมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของชุมชน
13.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา
14.มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถิ่นทําใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง
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อุปสรรค (Threat)
1.อํานาจหนาหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน
2.การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบลจากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค
3.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
4.ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ํา ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ํา
5.น้ํามันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง
6.การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหลงงานรองรับไมเพียงพอ
7.ประชาชนไมใหความสําคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
8.ภัย ธรรมชาติ เ นื่ องจากพื้ น ที่ของตํ าบลมี ลั กษณะแหล งต นน้ํ า ฤดู แล งมี ภั ย แล งขาดน้ําเพื่ อการ
อุปโภคบริโภค
9.ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณขององคก ารบริห ารสว น
ตําบล
10.ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
11.ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ํา
12.ผลจากการถายโอนภารกิจทําใหมีงานหนาที่เพิ่มขึ้นแตไมมีบุคลากรมารองรับ
13.สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
14.ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ และไมใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่นและของภาครัฐ
15.ขาดความรูความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน
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แบบที่ 1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรง
คําชี้แจง แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวไดประกาศใชแผนพัฒนาสาม
ปแลว
ประเด็นการประเมิน
มีการดําเนินงาน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

3.มีการจัดประชุมอยางสม่ําเสมอ

4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําขอมูล

8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถิ่น
10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพทองถิ่น
11.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของจังหวัด
12.มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน

13.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น

14.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15.มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด

16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผน

17.มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนา

18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

19.มีการทบทวนแผนพัฒนา


หมายเหตุ
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การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
(พ.ศ.2560 – 2562)
ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3.ยุทธศาสตรประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100
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ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

1.ขอมูลภาพทั่วไปของ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
อปท.
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงานใน
แตละปที่ผานมาวาการดําเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด
2.การวิเคราะห
ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวการณและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ศักยภาพ
ขอมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและหรือ จปฐ
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของจังหวัดและ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
 การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ที่สําคัญของ อปท.
และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา
 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของ อปท.
 SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง
ถูกตอง

คะแนน คะแนนที่ได
(เต็ม)
10
๑๐
(3)
๓
(3)

๓

(2)

๒

(2)

๒

25
4
(2)
(2)

2
1
1

5
(3)

5
3

(2)

2

5
(2)

๕
๒

(3)

๓

5
(3)
(2)

๕
๓
๒
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ประเด็นการพิจารณา
2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ)

3.ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

3.4 เปาประสงค

3.5 ตัวชีว้ ัดและ
เปาหมายของแตละ

รายละเอียดหลักเกณฑ
 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน
พืน้ ที่โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ
ความตองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะห
ขอมูล
- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
 มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงือนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่องโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
 สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการ
ที่จะบรรลุอะไรในชวง 4 ป
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
 ตัวชี้วัด

คะแนน(เต็ม) คะแนนที่ได
6
(2)

6
2

(2)

2

(2)

2

65
5

5

(3)
(2)

3
2

5
(3)
(2)

5
3
2

10

10

(4)
(4)

4
4

(2)

2

5
(3)
(2)

5
3
2

15
9

15
9
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ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นการพิจารณา
3.5 ตัวชีว้ ัดและ
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร
(ตอ)
3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดเชิงปริมาณและคุณภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ

 คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ ทําไดทั้งดาน
ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค
 มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแต
ประเด็นยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่
- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการ
บรรลุเปาประสงค และยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู
การกําหนดแผนงานโครงการ
3.7 บัญชีรายการ/ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
โครงการพัฒนา
 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการกอนบรรจุไวในแผน
- ความเพียงพอและความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการมีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน)
รวมคะแนนที่ได

(5)

5

(4)

4

คะแนน(เต็ม) คะแนนที่ได
6
6
(3)
3
(3)
3
12

10

(6)

5

(6)

5

13
8
(3)

12
7
3

(3)
(2)
5

3
1
5

(3)

3

(2)

2

100

95
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในแผนพัฒนาสามป โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานปละ ๒ ครั้ง
1. รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว
2. รายงานผลการดําเนินงาน
(1) ครั้งที่ 1 (เมษายน)
(2) ครั้งที่ 2 (ตุลาคม)
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป
ปที่ 1 พ.ศ.25๖๐
ปที่ 2 พ.ศ. 25๖๑
ปที่ 3 พ.ศ. 256๒
รวม
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและทรัพยากร
มนุษยเพื่อสรางศักยภาพ
ในการแขงขัน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุล
ยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและความมั่นคง
รวม

จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
จํานวน
งบ
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ
๕ ๓๐0,000
๔
๒๖0,000
๔ ๒๖0,000 ๑๓
๘๒0,000

๗

๘๕๗,000

๗

85๗,000

๗

85๗,000

๒๑

2,5๗๑,000

3๑ ๑๐,๓๘๒,500

3๑

๑๐,๓๘๒,500

3๑ ๑๐,๓๘๒,500

๙๓

๓๑,๑๔๗,500

2

130,000

2

130,000

2

6

390,000

๕๓ 3๖,๕๘๘,000

๕๒

3๖,๕๐๘,000

๕๒ 3๖,๕๐๘,000 1๕๗ 10๙,๖๐๔,000

๙๘ 4๘,๒๕๗,๕๐๐

๙๖

4๘,๑๓๗,๕๐๐

๙๖ 4๘,๑๓๗,๕๐๐ ๒๘๘ 1๔๔,๕๓๒,500

130,000
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สวนที่ 1. การจัดทํางบประมาณ ประจําป พ.ศ.25๖๐
ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุลยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม

จํานวน
โครงการตาม
แผนพัฒนา
สามป
๕

งบประมาณ
ตาม
แผนพัฒนา
สามป
๓๐0,000

๗

๘๕๗,000

๔

190,000

3๑

๑๐,๓๘๒,500

๒๐

๙,๐๖๑,303

2

130,000

๒

90,000

๕๓

3๖,๕๘๘,000

๑๖

๓,๒๑๘,๑๐๐

๙๘

4๘,๒๕๗,๕๐๐

๔๔

12,๖๖๕,๕๘๓

จํานวนโครงการทีน่ ํามาบรรจุ X 100
จํานวนโครงการทัง้ หมด

= 4๔.๙๐ %

จํานวน งบประมาณตาม
โครงการที่
ขอบัญญัติ
นํามาจัดทํา
งบประมาณ
๒
๑0๖,๑๘๐
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จํานวนโครงการทั้งหมด ๔๔ โครงการ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1
๒

โครงการ
โครงการฝกอบรมการ
เพราะปลูกตนหมอน
ทานผล
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(หลักสูตรการทํา
ดอกไมจันทน)

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๖0,000
-

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๖,๑๘๐

ผลผลิต

หมายเหตุ

ฝกอบรม
ฝกอบรม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ที่

โครงการ

๑

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานหมากเมา
ของดีภูพาน
โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันผูสูงอายุ
โครงการอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลกกปลา
ซิว
สนับสนุนกิจกรรม
ศิลปะ/วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวันสําคัญ
ทางศาสนาในทองถิ่น

๒
๓
๔.

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๖0,000
-

ผลผลิต
จัดกิจกรรม

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

-

จัดกิจกรรม

๙๐,๐๐๐

-

อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๐,๐๐๐

๕,๑๔๐

จัดกิจกรรม

หมายเหตุ
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ที่

โครงการ

1

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ)
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกกปลาซิว
โครงการอาหารเสริม
(นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกกปลาซิว
โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
โครงการอุดหนุน
งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน
โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ
โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตําบล
กกปลาซิว
จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

2

3
4
๕
๖

๗
๘
๙

แหลงที่มา
งบตาม
งบประมาณ ขอบัญญัติ
เงินอุดหนุน 1,4๕6,000
ทั่วไป

เบิกจายจริง

ผลผลิต

๑,๔๕๖,๐๐๐

อาหารกลางวัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

69๗,4๙๗ ๖๓๒,๗๒๑.๗๖

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๗๖,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1๗5,4๐๖ ๑๔๗,๐๗๒.๕๖

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๓๗,๗๐๐

๑๓๗,๐๐๐

100,000

๕๐,๐๐๐

จัดซื้อสื่อการ
เรียน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๘0,000

๑๘,๐๐๐

จัดกิจกรรม

๑๕๐,๐๐๐

๑๒๕,๖๓๒

จัดกิจกรรม

๙๐,๐๐๐

๘๙,๔๑๕

จัดซื้อวัสดุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๙๖,๙๐๐

(ซื้อ นม)

อาหารกลางวัน
(ซื้อ นม)

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ

๑๐ โครงการแขงขันกีฬาเด็ก
๑๑ โครงการวันแมแหงชาติ

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

-

ผลผลิต
จัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม

๑๒ สนับสนุนการจัดสงทีม
๒๐,๐๐๐
จัดสงนักกีฬา
กีฬา กรีฑา ตําบลเขา
รวมกีฬาอําเภอ/จังหวัด/
ประเทศ
๑๓ สนับสนุนและสงเคราะห เงินอุดหนุนแบบ ๓,๔๒๐,๐๐๐ 3,๓๐๙,๑๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
เบี้ยชีพแกผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
ชีพ
๑๔ สนับสนุนและสงเคราะห เงินอุดหนุนแบบ ๑,71๓,๒๐๐ ๑,๖๙๗,๖๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
เบี้ยชีพแกผูพิการ
วัตถุประสงค
ชีพ
1๕ สนับสนุนและสงเคราะห
เบี้ยชีพแกผูปวยเอดส
1๖ โครงการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแกเด็กและ
เยาวชน
1๗ โครงการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ
1๘ สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมของศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน
1๙ สนับสนุนและรณรงค
การปองกันโรคติดตอ
และโรคระบาด
๒๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ
และพัฒนา IQ และ EQ
เด็กเล็ก

เงินอุดหนุนแบบ
วัตถุประสงค
เงินอุดหนุนและ
รัฐจัดสรร

๔๘,๐๐๐

เงินอุดหนุนและ
รัฐจัดสรร

๑๒๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนแบบ
วัตถุประสงค

๖๗,๕๐๐

-

อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๒๒๐,๐๐๐

-

จัดซื้อวัสดุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๐,๐๐๐

4,๒๐๐

จัดอบรม

๖๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพ
๕๑,๓๐๐ สนับสนุนทาง
การศึกษา
๑๑๙,๓๖๗

จัดอบรม

หมายเหตุ
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๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
ที่
1

โครงการ

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม
๒ โครงการปองกันและ
แกไขไฟปา

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

งบตาม เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๕0,000
๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลผลิต

หมายเหตุ

ปลูกปา
ทําแนวกันไฟ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่
โครงการ
แหลงที่มา
งบตาม เบิกจายจริง
ผลผลิต
หมายเหตุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
1 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๕๐๗,๐๐๐
กวาง ๕.๐๐ เมตร กันเงิน
ดินลูกรังสูพื้นการเกษตร
ยาว ๓,๒๐๐
สาย กกปลาซิว - แกว
เมตร
ยาว
หนา ๐.๕๐ เมตร
2 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๕๐๒,๐๐๐ 4๔๐,๐๐๐ กวาง ๔.๐๐ เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๒๒๐ เมตร
บานใหม(ระยะที่ ๒)
หนา ๐.๑๕ เมตร
บานนาขี้นาค
3 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๓๑๗,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ กวาง ๔.๐๐ เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๑๔๐ เมตร
ภูกลาง (ระยะที่ ๒) บาน
หนา ๐.๑๕ เมตร
หนองครอง หมู๓
4 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๓๑๓,๐๐๐
กวาง ๔.๐๐ เมตร กันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๑๔๐ เมตร
ขามลําน้ําพุง ชวงนา
หนา ๐.๑๕ เมตร
นายมั่น ซีดวง บานกก
โด หมู ๔
5 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๒๕๓,๔๐๐
กวาง ๕.๐๐ เมตร กันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๙๐ เมตร
ทางขึ้นหวยแหนง บาน
หนา ๐.๑๕ เมตร
นาผาง หมู ๕
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ที่

โครงการ

๖

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หวยเทา – นานายรัตน
(ชวงนานายแกน) บาน
โพนแพง หมู ๖
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาหนองแพง (ระยะที่
๒) บานโพนบก หมู ๘
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบาน ระยะที่ ๓
บานโนนเจริญ
โครงการประชาคม
หมูบาน/ตําบลเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล
กกปลาซิว
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล
โครงการเตรียมรับสง
เสด็จ
โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครกู
ชีพกูภัย
การดูแลเว็ปไซตและ
ปรับปรุงเว็ปไซต
โครงการอบรมจริยธรรม
นักการเมืองและ
พนักงานสวนทองถิ่น
โครงการแผนที่ภาษี

๗

๘

๙

1๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน

งบตาม เบิกจายจริง
ผลผลิต
หมายเหตุ
ขอบัญญัติ
๓๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ กวาง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๑๗๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

เงินอุดหนุน

๓๑๔,๗๐๐

-

กวาง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑๔๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

กันเงิน

เงินอุดหนุน

๒๓๕,๔๐๐

-

กวาง ๕.๐๐ เมตร
ยาว ๙๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

กันเงิน

เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๓๐,๐๐๐

-

ประชุมประชาคม

เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๖๐,๐๐๐

เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๓๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

-

เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๒๐,๐๐๐

๕,๗๕๐ ปรับปรุงเว็ปไซต

๓๐,๐๐๐

-

เงินอุดหนุนจาก ๒๐๐,๐๐๐
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๒๗,๓๔๐

๒๐๐,๐๐๐

ตั้งดานตรวจ
วัสดุในการเตรียม
สงเสด็จ
อบรม

อบรม
จัดทําแผนที่
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ที่

โครงการ

1๖ โครงการจัดพิธีการงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ขององคการ
บริหารสวนตําบลกก
ปลาซิว

แหลงที่มา
งบตาม
งบประมาณ ขอบัญญัติ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

เบิกจายจริง
๖๐,๖๙๕

ผลผลิต

หมายเหตุ

จัดหาดอก
ดาวเรือง

สวนที่ 3 การใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกกปลาซิ ว มี ก ารใช จ า ยงบประมาณในการดํ า เนิ น โครงการตามข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณ โดยได มีการก อหนี้ ผูกพั น /ลงนามในสั ญญา รวม ๒๖ โครงการ จํานวนเงิน ๙,๖๕๓,๔๑๓.๓๒ บาท
สามารถจําแนกยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

จํานวน
โครงการ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุลยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
รวม

๑

การกอหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

จํานวน
โครงการ
เบิกจาย
๔๖,๑๘๐
๑

การเบิกจาย
งบประมาณ
(บาท)
๔๖,๑๘๐

๑

๕,๑๔๐

๑

๕,๑๔๐

๑๖

๘,๒๖๘,๓๐๘.๓๒

๑๖

๘,๒๖๘,๓๐๘.๓๒

๑

20,000

๑

20,000

๗

๑,๓๑๓,๗๘๕

๗

๑,๓๑๓,๗๘๕

๒๖

๙,๖๕๓,๔๑๓.๓๒

๒๖

๙,๖๕๓,๔๑๓.๓๒
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๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

โครงการ

๑ โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(หลักสูตรการทํา
ดอกไมจันทน)

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
ขอบัญญัติ

เบิกจายจริง

ผลผลิต

๔๖,๑๘๐

ฝกอบรม

หมายเหตุ

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ที่

โครงการ

๑ สนับสนุนกิจกรรม
ศิลปะ/วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิปญญา
ทองถิ่นและวันสําคัญ
ทางศาสนาในทองถิ่น

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๒๐,๐๐๐
๕,๑๔๐

ผลผลิต
จัดกิจกรรม

หมายเหตุ
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ที่

โครงการ

1

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลและเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ)
โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานกกปลาซิว
โครงการอาหารเสริม
(นม) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานกกปลาซิว
โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
โครงการอุดหนุน
งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปะหัตกรรมนักเรียน
โครงการงานวันเด็ก
แหงชาติ
โครงการแขงขันกีฬา
เยาวชนประชาชนตําบล
กกปลาซิว
จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา

2

3
4
๕
๖

๗
๘
๙

แหลงที่มา
งบตาม
งบประมาณ ขอบัญญัติ
เงินอุดหนุน 1,4๕6,000
ทั่วไป

เบิกจายจริง

ผลผลิต

๑,๔๕๖,๐๐๐

อาหารกลางวัน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

69๗,4๙๗ ๖๓๒,๗๒๑.๗๖

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๔๗๖,000

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1๗5,4๐๖ ๑๔๗,๐๗๒.๕๖

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๑๓๗,๗๐๐

๑๓๗,๐๐๐

100,000

๕๐,๐๐๐

จัดซื้อสื่อการ
เรียน
อุดหนุน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๘0,000

๑๘,๐๐๐

จัดกิจกรรม

๑๕๐,๐๐๐

๑๒๕,๖๓๒

จัดกิจกรรม

๙๐,๐๐๐

๘๙,๔๑๕

จัดซื้อวัสดุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

๓๙๖,๙๐๐

(ซื้อ นม)

อาหารกลางวัน
(ซื้อ นม)

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ

๑๐ โครงการแขงขันกีฬาเด็ก

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบตาม
เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

ผลผลิต

หมายเหตุ

จัดกิจกรรม

๑๑ โครงการสงเสริมสุขภาพ
๑๐,๐๐๐
4,๒๐๐
จัดอบรม
และพัฒนา IQ และ EQ
เด็กเล็ก
๑๒ สนับสนุนและสงเคราะห เงินอุดหนุนแบบ ๓,๔๒๐,๐๐๐ 3,๓๐๙,๑๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
เบี้ยชีพแกผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
ชีพ
๑๓ สนับสนุนและสงเคราะห เงินอุดหนุนแบบ ๑,71๓,๒๐๐ ๑,๖๙๗,๖๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
เบี้ยชีพแกผูพิการ
วัตถุประสงค
ชีพ
๑๔ สนับสนุนและสงเคราะห เงินอุดหนุนแบบ
เบี้ยชีพแกผูปวยเอดส
วัตถุประสงค

๔๘,๐๐๐

๒๔,๐๐๐ สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพ

1๕ โครงการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแกเด็กและ
เยาวชน
1๖ โครงการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ

เงินอุดหนุนและ
รัฐจัดสรร

๖๐,๐๐๐

๕๑,๓๐๐

สนับสนุนทาง
การศึกษา

เงินอุดหนุนและ
รัฐจัดสรร

๑๒๐,๐๐๐

๑๑๙,๓๖๗

จัดอบรม

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
ที่
1

โครงการ
โครงการปองกันและ
แกไขไฟปา

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
ทัว่ ไป

งบตาม เบิกจายจริง
ขอบัญญัติ
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผลผลิต
ทําแนวกันไฟ

หมายเหตุ
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๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ที่
โครงการ
แหลงที่มา
งบตาม เบิกจายจริง
ผลผลิต
หมายเหตุ
งบประมาณ ขอบัญญัติ
1 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๕๐๒,๐๐๐ 4๔๐,๐๐๐ กวาง ๔.๐๐ เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๒๒๐ เมตร
บานใหม(ระยะที่ ๒)
หนา ๐.๑๕ เมตร
บานนาขี้นาค
2 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๓๑๗,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ กวาง ๔.๐๐ เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๑๔๐ เมตร
ภูกลาง (ระยะที่ ๒) บาน
หนา ๐.๑๕ เมตร
หนองครอง หมู๓
3 โครงการกอสรางถนน
เงินอุดหนุน
๓๐๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ กวาง ๓.๐๐ เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ยาว ๑๗๕ เมตร
หวยเทา – นานายรัตน
หนา ๐.๑๕ เมตร
(ชวงนานายแกน) บาน
โพนแพง หมู ๖
4 โครงการปองกันและลด เงินอุดหนุนจาก ๖๐,๐๐๐
๒๗,๓๔๐
อุบัติเหตุทางถนนชวง
รัฐจัดสรรจัดเก็บ
เทศกาล
5 การดูแลเว็ปไซตและ
เงินอุดหนุนจาก ๒๐,๐๐๐
๕,๗๕๐ ปรับปรุงเว็ปไซต
ปรับปรุงเว็ปไซต
รัฐจัดสรรจัดเก็บ
๖

โครงการแผนที่ภาษี

๗

โครงการจัดพิธีการงาน
พระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ขององคการ
บริหารสวนตําบลกก
ปลาซิว

เงินอุดหนุนจาก ๒๐๐,๐๐๐
รัฐจัดสรรจัดเก็บ
เงินอุดหนุนจาก
รัฐจัดสรรจัดเก็บ

๒๐๐,๐๐๐ จัดทําแผนที่ภาษี
๖๐,๖๙๕

จัดหาดอก
ดาวเรือง
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการทองเที่ยวและ
อนุรักษวัฒนธรรมไทย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและทรัพยากรมนุษย
เพื่อสรางศักยภาพในการ
แขงขัน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุล
ยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและ
ความมั่นคง
รวม

จํานวนโครงการ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนโครงการ
ตามขอบัญญัติ โครงการที่อยู โครงการที่ยัง โครงการที่มี โครงการที่มี
ที่ทําเสร็จ
ทั้งหมด
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๗
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๒๖
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จํานวนโครงการที่ทําเสร็จ X 100
จํานวนโครงการทั้งหมด

-
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เกณฑ การพิจ ารณา สรุ ป ขอมูล ปญหาพรอมทั้งนําไปพิ จารณารว มกั บ ขอมูล อื่ น ๆ กอนหน านี้ เ พื่อนําไป
อธิบายถึงสาเหตุที่การดําเนินงานไมสามารถดําเนินไดตามแผนที่กําหนด ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับที่จะใชในการ
ปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พิจารณาแลวพบวา มีปญหาในการดําเนินการดังนี้
1.จํานวนโครงการที่มีอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25๖๐ – 256๒) มีจํานวนมาก ซึ่งจากรายการติดตาม
และประเมินผลจะพบวา ในป 25๖๐ – 256๒ มีโครงการทั้งหมด 96 และมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามป (ฉบับที่
๑) จํานวน ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๙๘ โครงการ แตสถานการณการเงินของงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
2560 ขององคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิวมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถดําเนินการตามโครงที่ประชาคมได
2.ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป จะสังเกตได
วาในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมูบาน จะเสนอโครงการเฉพาะในสวนของการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน ถนน น้ํา ประปา ไฟฟา เปนตน แตยังขาดความสําคัญในการพัฒนาในดานอื่น ๆ
3.ประชาชนยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่เสนอเขามาในแผนพัฒนาสามป ยังคงมีความ
ตองการใหทุกโครงการตองมีอยู ในแผน แตไมคํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไมสามารถที่จะ
ดําเนินใหครบทุกโครงการได
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ครั้งที่ ๒/
25๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.25๖๐ – 25๖๒ ครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 25๖๐ ถึง 3๐ กันยายน ๒๕๖๐
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
1. องคการบริหารสวนตําบลควรใหความสําคัญกับโครงการในยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว และยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะเมื่อเทียบจํานวนโครงการกับยุทธศาสตร
ดานอื่นแลวจะมีโครงการที่ดําเนินการนอยมาก ขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาระดับตนที่สงผลกระทบตอชีวิต
และความเปนอยูของประชาชน
2. องคการบริหารสวนตําบลควรคํานึงถึงงบประมาณในการดําเนินการในแตละยุทธศาสตรและลักษณะของ
โครงการที่นํามาบรรจุไวในแผนเพื่อนําไปแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่
๓. องคการบริหารสวนตําบลควรใหความสําคัญกับโครงการที่เกี่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนในพื้นที่
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1.ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
9
9
10
10
10
9
10
76

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและอนุรักษวัฒนธรรมไทย
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9
9
9
10
10
10
9
10
76
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
8.50
8.50
8.50
8.00
9.00
9.00
7.00
8.50
67.00

ยุทธศาสตรที่ 4.การพัฒนาสังคมและทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
10
9.50
9.50
9.50
10
9.00
9.50
9.50
76.5
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ยุทธศาสตรที่ 5.การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น
8.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)
9.50
8.50
10
8.50
10
9.50
8.50
9.50
74

สรูปความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็น
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5.มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6.มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก
65
72
70
70
77
85
82
81
82
76

พอใจ
30
25
27
25
20
12
16
16
16
24

ไมพอใจ
5
3
3
5
3
3
2
3
2
3

