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คํานํา 

  แผนพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท�องถ่ินมีลักษณะเป นแนวปฏิบัติและรายการประสาน
แผนงาน โครงการของจังหวัด อําเภอ และการดําเนินงานของประชาชนในท�องถ่ิน โดยการจัดทําประชาคม
ท�องถ่ินเพ่ือเสนอความต�องการในการแก�ไขป/ญหาในท�องถ่ินซ่ึงได�จัดทําเพ่ือพัฒนาและแก�ไขป/ญหาของ
ประชาชนในท�องถ่ิน สําหรับป3งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

  วัตถุประสงคเป นการพิจารณารวบรวมโครงการ และป/ญหาความต�องการเร�งด�วนของ
ประชาชนในหมู�บ�านมาดําเนินการโดยแยกโครงการ/กิจกรรมในแต�ละป3 เพ่ือใช�เป นกรอบในการจัดทํา 
งบประมาณรายจ�ายประจําป3 งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช�วงของแผนนั้น 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ นี้ 
สําเร็จลงได�เพราะความร�วมมือของประชาคมหมู�บ�าน/ตําบลผู�นําหมู�บ�านและชุมชน รวมท้ังคณะทํางานใน
ระดับตําบลทุกคน ส�วนราชการและองคกรต�าง ๆ ท่ีให�ความร�วมมือผมในฐานะผู�บริหารขององคการบริหาร
ส�วนตําบลกกปลาซิว จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด�วย และขอประกาศใช�แผนพัฒนาขององคการบริหารส�วนตําบล  
กกปลาซิว ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ต�อไป 

 

         (นายสาลิด  บีลี) 
              นายกองคการบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 
                ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ส�วนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๑.ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป* 
 วิสัยทัศน� 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ังคง 
 การมีความม่ังคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับ ท้ังประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป+จเจกบุคคล และมีความม่ังคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล�อม และการเมือง 
 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0ท่ีเข�มแข็งเป�น
ศูนย0กลางและเป�นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองท่ีม่ังคงเป�นกลไกท่ีนําไปสู6การบริหาร ประเทศ
ท่ีต6อเนื่องและโปร6งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข็ม
แข็ง ครอบครัว มีความอบอุ6น 
 ประชาน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได�ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู6อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม ประชาชนมีความม่ังคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย6างต6อเนื่องจนเข�าสู6กลุ6มประเทศรายได�สูง ความเหลื่อมล้ํา
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได�รับผลประโยชน0จากการพัฒนาอย6างเท6าเทียมกันมากข้ึน 
 เศรษฐกิจมีความสามารถมนการแข6งขันสูง สามารถสร�างรายได�ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ
สร�างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห6งอนาคต และเป�นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท่ังการคมนาคมขนส6ง 
การผลิต การค�า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ0
ทางเศรษฐกิจและการค�าอย6างมีพลัง 
 ความสมบรูณ0ในทุนท่ีจะสามารถสร�าง การพัฒนาต6อเนื่อง ได�แก6 ทุนมนุษย0 ทุนทางป+ญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป�นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาท่ีสามารถสร�างความเจริญ รายได� และคุณภาพชีวิตของประชาชนให�เพ่ิมข้ึนอย6างต6อเนื่อง
ซ่ึงเป�นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม6ใช�ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม6สร�างมลภาวะต6อสิ่งแวดล�อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน0 
 การผลิตและการบริโภคเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และสอดคล�องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึง
เป�นท่ียอมรับร6วมกัน ความอุดมสมบรูณ0ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ค ว าม ส าม าร ถ รั บ ผิ ด ช อ บ ต6 อ สั งค ม  มี ค ว าม เ อ้ื อ อ าท ร  เสี ย ส ล ะ เพ่ื อ ผ ล ป ระ โย ช น0 ส6 ว น ร ว ม 
 มุ6งประโยชน0ส6วนรวมอย6างยั่งยืน ให�ความสําคัญกับการมีส6วนรวมของประชาชนทุกภาคส6วน เพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอย6างสมดุล มีเสถียรภาพ ยั่งยืน 
 ประชาชนทุกภาคส6วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 มียุทธศาสตร�ในการดําเนินการ ๖ ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ด�านความม่ันคง 
 ๑.เสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเป�นประมุข สร�างจิตสํานึกของชาติให�มีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย0 
 ๒.ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร0รัปชั่น สร�างความเป�นธรรม ลดความเหลี่อมล้ําการกระจาย
อํานาจ และสร�างเชื่อม่ันในกระบวนยุติธรรม 
 ๓.ปAองกันและแก�ไขการก6อความไม6สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� เน�นเสริมสร�างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย�ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” 
 ๔.บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ+Dงทะเล โดยพัฒนาความร6วมมือเป�นหุ�นส6วนยุทธศาสตร0 
ความม่ังคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝ+Dงทะเล เสริมสร�างความสัมพันธ0ด�านวัฒนธรรมเร6งรัดจัดทํา
หลักเขตแดน แก�ไขป+ญหาพ้ืนท่ีทับซ�อน และป+ญหาการลักลอบเข�าเมืองท้ังระบบ 
 ๕.การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร6วมมือระหว6าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ0กับประเทศ มหาอํานาจ เพ่ือปAองกันและแก�ไขป+ญหาความม่ันคงรูปแบบใหม6 
 ๖.การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังปAองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร�อย
ภายในประเทศ สร�างความร6วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ 
 ๗.การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห6งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 
 ๘.การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู6 แนวระนาบมากข้ึน 

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 
 ๑.สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร�างความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให�มีความสอดคล�องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร�างความ
เชื่อม่ันในต6างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให�มีประสิทธิภาพและสามารถให�บริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือส6งเสริมความสามารถในการแข6งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข�าถึง แหล6งเงินทุนของ
ประชาชน 
  ๑.๒ ส6งเสริมการค�าการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร0ประเทศและ
ยุทธศาสตร0จังหวัดท่ีสะท�อนความต�องการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และให�อยู6บนการแข6งขันท่ีเป�นธรรมและมี
ความรับผิดชอบต6อสังคม 
  ๑.๓ พัฒนาประเทศสู6ความเป�นชาติการค�า โดยใช�ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผู�ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวก
ทางด�านโครงสร�างและระบบ ด�านป+จจัยสนับสนุนและด�านบุคลากร 
 ๒. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  ๒.๑ ภาคเกษตร 
   ๒.๑.๑ เสริมสร�างฐานการผลิตการเกษตรให�เข็มแข็งและยั่งยืน 
   ๒.๑.๓ ส6งเสริมเกษตรกรรายย6อยให�ปรับไปสู6รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป�นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล�อมและรวมกลุ6มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
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   ๒.๑.๔ พัฒนาสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข6งขัน 
  ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
   ๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ๒.๓ ภาคบริการ 
   ๒.๓.๑ สร�างรายได�จากการท6องเท่ียว 
   ๒.๓.๒ ผลักด�นประเทศไทยสู6การเป�นศูนย0กลางการให�บริการสุขภาพ 
   ๒.๓.๓ ส6งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
 ๓.พัฒนาผู�ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน  
  ๓.๑พัฒนาทักษะและองค0ความรู�ของผู�ประกอบการไทย ในการสร�างสรรค0สินค�าและบริการ
รูปแบบใหม6ให�มีจุดเด6น เพ่ือตอบสนองความต�องการของตลาด และก�าวทันต6อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนส6งเสริมสถาบันการศึกษาในท�องถ่ิน ให�เป�นแหล6งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิป+ญญา
ชาวบ�านในการพัฒนาผลิตภัณฑ0ท่ีมีความเป�นเอกลักษณ0 และพัฒนาผลิตภัณฑ0ให�มีความหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบผู�บริโภคทุกระดับ และรณรงค0ส6งเสริมประชาสัมพันธ0ให�ผู�ประกอบการเห็นความสําคัญในการสร�าง
เครื่องหมายการค�าของตนเอง และสร�างภาพเอกของสิ้นค�าไทย ให�เป�นท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุน
ผู�ประกอบการเดิมให�สามารถปรับตัวและเตรียมความพร�อมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม6ๆ และ
มาตรการทางการค�าในรูปแบบต6าง ๆ 
  ๓.๒ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส6งเสริมขีดความสามารถในการแข6งขันของ
ประเทศ 
  ๓.๓ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย6อมสู6สากล ให�มีการรวมกลุ6มคลัสเตอร0ท่ีเข�มแข็ง 
เพ่ือเป�นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด�วยการพัฒนาป+จจัยแวดล�อมให�เอ้ือต6อการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร�างขีด
ความสามารถในการแข็งขันส6งเสริมการพัฒนาการต6อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข�าสู6การเป�นศูนย0กลาง
การผลิตบริการอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๓.๔ ยกระดับศักยภาพของสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ0 (OTOP) ไทยให�ก�าวไปสู6สากล 
  ๓.๕ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและ
  กลุ6มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให�เป�นฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 ๔.การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  ๔.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป�นฐานการผลิตใหม6 กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความสําคัญสู6ภูมิภาค สร�างความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านท้ังในด�านผลิตร6วมและ
ช6องทางการตลาดร6วมกัน 
  ๔.๒ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ+Dงทะเลตะวันออก พัฒนาเป�นฐานการผลิตท่ีใช�เทคโนโลยีสูงมี
บริการท่ีทันสมัย ใช�ทรัพยากรอย6างประหยัด เป�นมิตรต6อสิ่งแวดล�อมและชุมชน 
  ๔.๓ พ�นท่ีเมืองศูนย0กลางความเจริญ พัฒนาเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน6าอยู6ใช�
พลังงานและทรัพยากรอย6างประหยัด จัดการสิ่งแวดล�อมเมืองอย6างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย0กลางความเจริญท่ัวประเทศ จัดการโดยองค0กรปกครองส6วนท�องถ่ินท่ีมี
ขีดความสามารถสูง 
 ๕.การลงทุนพัฒนา โครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ๕.๑ ด�านการขนส6ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส6งสินค�าทางถนนสู6การขนส6งท่ีต�นทุนตํ่า 
รวมท้ังพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส6งไปสู6เมืองศูนย0กลางของ
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ภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ6อม
บํารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส6วนอากาศยาน เพ่ือสร�างฐานอุตสาหกรรมใหม6ของประเทศ 
  ๕.๒ ด�านความม่ังคงทางพลังงาน พัฒนาให�มีความม่ังคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื่อเพลิง ส6งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกว�าหน�าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด�านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได�อย6างยั่งยืน และนําไปสู6การสร�างอุตสาหกรรมท่ีจะเป�นบานเศรษฐกิจ
ใหม6ของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหล6งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  ๕.๓ ด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน�นการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ICT ท่ีเป�นอินเทอร0เน็ตความเร็วสูงให�ทันสมัยและกระจ6ายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช� ICT ในการสร�างนวัตกรรม
การบริหารภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต0 ICT เพ่ือสร�างความเข็มแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและ
พาณิชย0อีเล็กทรอนิกส0 
  ๕.๔ ด�านการวิจัย และพัฒนา เพ่ิมสัดส6วนค6าใช�จ6ายวิจัยและพัฒนาไม6น�อยกว6าร�อยละ ๓ โดย
มีสัดส6วนรัฐต6อเอกชน ๒๐ : ๘๐ สนับสนุนวิจัยท่ีมุ6งเปAาตอบสนองความต�องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิม
จํานวนบุคลากรด�านวิจัยและพัฒนาเป�น ๗๐ คน ต6อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 
 ๖.การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
  ๖.๑ สร�างความเป�นหุ�นส6วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ท้ังในระดับทวิภาคีเพ่ือส6งเสริมความม่ังคง เพ่ือสร�างความเจริญก�าวหน�าและลดความเหลื่อมล้ําอย6างยั่งยืน
ร6วมกัน 
  ๖.๒ ส6งเสริมให�ประเทศไทยเป�นฐานของการประกอบธุรกิจ การให�บริการทางการศึกษา การ
ให�บริการด�านการเงิน การให�บริการด�านสุขภาพ การให�บริการด�านโลจิสติกส0 และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา รวมท้ังเป�นฐานความร6วมมือในเอเชีย 
  ๖.๓ ส6งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู�ประกอบการ
ไทยในต6างประเทศ 
  ๖.๔ ส6งเสริมความร6วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร�างความม่ันคงด�านพลังงานด�าน
อาหาร ด�านสิ่งแวดล�อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต6าง ๆ รวมท้ังการปAองกันภัยในทุกรูปแบบ 
   
  ๖.๕ ส6งเสริมบทบาทการเป�นผู�ประสานประโยชน0ในการเชื่อมโยงและถ6วงดุลระหว6างกลุ6ม
อํานาจต6าง ๆ และแก�ไขป+ญหาความแตกต6างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธ0ท่ี
ดีกับประเทศและองค0กรระหว6างประเทศท้ังในและนอนภูมิภาคอย6างต6อเนื่อง บนหลักการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ0กับกลุ6มมหาอํานาจต6าง ๆ 
  ๖.๗ เพ่ิมบทบาทและการมีส6วนร6วมของไทยในระหว6างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให�ความช6วยเหลือท้ังในด�านการเงิน
และด�านเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาด�านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย0 
  ๖.๘ สนับสนุนการเปVดเสรีทางการค�า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส6งเสริม
การค�ากับกลุ6มประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกันมากข้ึน เร6งรัดการใช�ประโยชน0จากข�อตกลงท่ีมีผลบังคับ
ใช�แล�ว ตลอดจนใช�โอกาสจากเปVดเสรีทางการค�าและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางปAองกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
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  ๖.๙ สร�างองค0ความรู�ด�านการต6างประเทศ และให�ความรู�ความเข�าใจด�านการต6างประเทศและ
ผลประโยชน0ท่ีมีต6อการพัฒนาประเทศต6อภาคส6วนต6าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังการดําเนินการเชิงรุกใน
การสร�างความเข�าใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณ0ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด�านอ่ืน ๆของประเทศ
ไทย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน 
  ๑.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช6วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการ
พัฒนาเริ่มต้ังแต6มนครรภ0และต6อเนื่องไปตลอดช6วงชีวิต ได�แก6 (๑) ช6วงการต้ังครรภ0 /แรกเกิด/ปฐมวัย (๒) วัย
เรียน (๓)วันรุ6น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู�สูงอายุ 
  ๒.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให� มีคุณภาพ เท6าเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร�างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข�าถึงการศึกษาอย6างเท6าเทียมและท่ัวถึง 
และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู6ความเป�นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด�าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส6งเสริมการมีส6วนร6วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู�สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให�
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู� 
  ๓.การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุ6งเน�นการปAองกันและควบคุมป+จจัยท่ีคุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล�อม ท่ีเอ้ือต6อสุขภาพ การส6งเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตท่ีดี สร�างและเผยแพร6ความรู� ด�านสุขภาพเพ่ือพัฒนาไปสู6การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแต6ละช6วงวัย 
  ๔.การสร�างความอยู6ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร�างศักยภาพและบทบาทหน�าท่ีของ
สถาบันครอบครัวในการบ6ม เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให�เข�มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย0
สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคู6ไปกับ การสร�างค6านิยมหลักของไทยให�สมาชิกในครอบครัว สร�างความอบอุ6น
และม่ันคงให�สมาชิกในครอบครัว 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
  ๑.การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร�าง
ความม่ันคงทางด�านรายได�และ การออม กระจายทรัพยากรให�ท่ัวถึงเป�นธรรมท้ังในด�านบริการสาธารณะข้ัน
พ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต6างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ6มผู�มีรายได�น�อยและกลุ6มด�อยโอกาส ความเป�นธรรมในการเข�าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
  ๒.การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให� เกิดความเป�นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส6งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข6าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๓.การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต6อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานและ สิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต6อผู�สูงอายุและผู�ด�อยโอกาส 
  ๔.การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟ]^นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป�น
ฐานรากท่ีเข�มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนเพ่ือให�ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได�อย6างยั่งยืน  
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  ๕.พัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส6งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให�มีความ
รู�เท6าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน0 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม 
  ๑.จัดระบบอนุรักษ0 ฟ]^นฟูและปAองกัน การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑.๑ ปกปAองรักษาและฟ]^นฟูทรัพยากรป_าไม� ดําเนินการปราบปรามและปAองกันการ
   บุกรุกทําลายป_า อย6างเข�มงวด  
   ๑.๒ ส6งเสริมการปลูกป_าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช�ประโยชน0ท่ีดินในพ้ืนท่ีป_าไม�
   บนพ้ืนฐานให� คนและชุมชนสามารถอยู6กับป_าได� และส6งเสริมแนวทางประเมินมูลค6า
   การให�บริการของระบบ นิเวศและการสร�างรายได�จากการอนุรักษ0  
   ๑.๓ วางระบบปAองกันการกัดเซาะชายฝ+Dง  
   ๑.๔ เสริมสร�างความเข�มแข็งและความร6วมมือในภูมิภาคอาเซียนด�านการจัดการ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย6างยั่งยืน 
  ๒.วางระบบบริหารจัดการน้ําให�มี ประสิทธิภาพ 
   ๒.๑ เน�นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย6างบูรณาการ ให�มีแหล6งกักเก็บ
   น้ําต�นทุนและ แหล6งชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ํา และ
   เพ่ิมประสิทธิภาพการ ระบายน้ํา และการผันน้ํา และการพัฒนาคลังข�อมูล ระบบ
   พยากรณ0 และการเตือนภัย และ แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี ตลอดจนการ 
   ปรับปรุงองค0กรและกฎหมาย รวมท้ังการสร�างการ มีส6วนร6วมในการบริหารจัดการ
   น้ํา 
  ๓.พัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับ สิ่งแวดล�อม 
   ๓.๑ ลดการปล6อยก̀าซเรือนกระจก  
   ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน ส6งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
   ๓.๓ กําหนดกฎระเบียบ และสร�างกลไกให�ทุกภาคส6วนใช�พลังงานอย6างมี 
   ประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัด
   พลังงานอย6าง ถูกต�องและต6อเนื่อง 
  ๔.พัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับ สิ่งแวดล�อม 
   ๔.๑ ลดการปล6อยก̀าซเรือนกระจก  
   ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน ส6งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
   ๔.๓ กําหนดกฎระเบียบ และสร�างกลไกให�ทุกภาคส6วนใช�พลังงานอย6างมี 
   ประสิทธิภาพ  
   ๔.๔ สร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัด
   พลังงานอย6าง ถูกต�องและต6อเนื่อง 
  ๕.พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
   ๕.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแน6นให�เป�นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต�นแบบ และ
   บรรจุให�เป�น แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนท่ี 
   ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันให�โรงงานปฏิบัติสู6อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ 
   กฎระเบียบให�เอ้ือต6อ การพัฒนา 
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   ๕.๓ เพ่ิมศักยภาพเมืองด�านสิ่งแวดล�อมอย6างมีส6วนร6วม โดยเฉพาะในการเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพการ จัดการของเสีย  
   ๕.๔ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเป�นแหล6งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร0บอน  
   ๕.๕ พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเป�นมิตรกับ
   สิ่งแวดล�อมอย6าง สมดุลและยั่งยืน 
  ๖.การร6วมลดป+ญหาโลกร�อนและปรับตัวให� พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
   ๖.๑ ลดการก6อก̀าซเรือนกระจก  
   ๖.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต6อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๓ ส6งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
   ๖.๔ ปAองกัน เฝAาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส6งเสริมการทําแผนบริหาร
   ความต6อเนื่อง ของธุรกิจ 
  ๗.ใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร0และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 
   ๗.๑ จัดให�มีภาษีและค6าธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑ0ท่ีก6อให�เกิดผลกระทบ 
   สิ่งแวดล�อม และ ค6าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือ
   ความเสียหายต6อ สิ่งแวดล�อม 
   ๗.๒ ปรับปรุงโครงสร�างภาษีเพ่ือส6งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช�พลังงาน 
   ทางเลือกและ อนุรักษ0สิ่งแวดล�อม  
   ๗.๓ ส6งเสริมการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ 
   โครงสร�าง องค0กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการ
   ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมให�ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน�นหลักการ
   กระจายอํานาจให�กับท�องถ่ินและ การมีส6วนร6วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑.การปรับปรุงการบริหาร จัดการรายได�และรายจ6าย ของภาครัฐ 
   ๑.๑ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได�ของภาครัฐและเป�นเครื่องมือในการ
   เพ่ิมขีดความสามารถใน การแข6งขันและลดความเหลื่อมล้ํา 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบการใช�จ6ายงบประมาณให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให�มี
   กฎหมายท่ีเป�นกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณ
   ระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร0
   ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  
   ๑.๓ มุ6งเน�นการจัดท�างบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเป�นตัวตัง 
   และให�ประชาชนเข�า มามีส6วนร6วมในกระบวนการจัดทํางบประมาณได�มากข้ึน 
  ๒.ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ โครงสร�างของหน6วยงานภาครัฐ 
   ๒.๑ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน6วยงานภาครัฐให�มีความเหมาะสม ถ6ายโอนงาน
   ให�ภาคส6วนอ่ืน เพ่ิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร�างความ
   โปร6งใสในการปฏิบัติราชการ  
   ๒.๒ พัฒนาให�หน6วยงานภาครัฐเป�นองค0กรแห6งการเรียนรู� เปVดโอกาสให�ประชาชน
   เข�ามามีส6วนร6วมในการ ดําเนินงานของหน6วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต�องการ
   ของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ บ�านเมืองท่ีดีเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันศรัทธา
   ในการบริหารราชการแผ6นดิน 
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  ๓.การวางระบบบริหารงาน ราชการแบบบูรณาการ 
   ๓.๑ พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต6างๆ ระหว6างราชการ
   บริหารส6วนกลาง ส6วน ภูมิภาค และส6วนท�องถ่ิน โดยเน�นการยึดพ้ืนท่ีเป�นหลัก และ
   ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให�เป�นแบบ ยึดพ้ืนท่ีเป�นตัวต้ัง รวมท้ังวางเง่ือนไข
   การจัดสรรงบประมาณให�กระทรวง/กรม ต�องสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
   จังหวัด/กลุ6มจังหวัดในสัดส6วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
  ๔.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กําลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ 
   ๔.๑ วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร0 ให�มีความเหมาะสม ไม6เป�นภาระต6อ 
   งบประมาณประเทศ  
   ๔.๒ สรรหา และจูงใจให�คนรุ6นใหม6ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเข�ามาสู6ระบบราชการไทย 
   สนับสนุนให�มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว6าง ภาครัฐและภาคเอกชน  
   ๔.๓ เสริมสร�างระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแต6งต้ัง โยกย�าย
   บุคลากรภาครัฐ โดยคํานึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป�นแนวทาง
   ประกอบการพิจารณาด�วย 
  ๕.การต6อต�านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
   ๕.๑ส6งเสริมสนับสนุนให�ภาคีองค0กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ 
   ประชาชน และเครือข6ายต6างๆ สอดส6องเฝAาระวัง ตรวจสอบ หรือต6อต�านการทุจริต
   และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ�มครองพยานและผู�ท่ี 
   เก่ียวข�อง         
   ๕.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู�ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผ6านการ
   ฝaกอบรมเข�ามาดําเนินการตรวจสอบการ จัดซ้ือจัดจ�างของทางราชการ 
 
  ๖.การพัฒนาระบบการ ให�บริการประชาชนของ หน6วยงานภาครัฐ 
   ๖.๑ พัฒนางานบริการของภาครัฐสู6ความเป�นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต�องการของ
   ผู�รับบริการ         
   ๖.๒ พัฒนาศูนย0กลางการให�บริการด�วยระบบ e-service และการจัดทํา web- 
   portal จัดทําฐานข�อมูลงานบริการท่ีมี ประสิทธิภาพ ให�ประชาชนเข�าถึงการ 
   ให�บริการของรัฐได�โดยสะดวก  
   ๖.๒ ยกระดับประสิทธิภาพการให�บริการ การให�บริการ online ผ6านทางเว็บไซด0 
   และโทรศัพท0มือถือ 
  ๗.การปรับปรุงแก�ไข กฎหมาย และระเบียบ ข�อบังคับท่ี ล�าสมัย 
   ๗.๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับให�เอ้ืออํานวยต6อการบริหาร 
   ราชการแผ6นดิน การประกอบธุรกิจ ข�อตกลง ระหว6างประเทศและการแข6งขัน 
   ระหว6างประเทศ  
   ๗.๒ เพ่ิมศักยภาพหน6วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีให�ความเห็นทางกฎหมายให�สามารถ
   ปฏิบัติงานได�อย6างรวดเร็ว สามารถให�ความ ช6วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได� 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป�นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปq (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซ่ึงเป�นการแปลงยุทธศาสตร0ชาติ ๒๐ ปq (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู6การปฏิบัติอย6างเป�น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ6งบรรลุวิสัยทัศน0ของกรอบยุทธศาสตร0ชาติ
ระยะ ๒๐ ปq เพ่ือเตรียมความพร�อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให�เป�นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว มี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด�วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศ
ไทยในด�านต6าง ๆ ภายใต�บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึง
กําหนดเปAาหมายรวมของการพัฒนาดังนี้ 
 ๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป�นคนไทยท่ีสมบรูณ0 สามารถเรียนรู�ด�วยตนเอง มีความเป�นพลเมืองต่ืนรู�    
ทําประโยชน0ต6อส6วนร6วม เป�นนวัตกรสร�างสรรค0ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 ๒) ความเหลื่อมล้ําทางด�านรายได�และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข�มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข�าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย6างถ่ัวถึงและเป�น
ธรรม 
 ๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข6งขันได� โครงสร�างเศรษฐกิจปรับปรุงสู6เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิตอล เน�นอุปสงค0นําการผลิต มีผู�ประกอบการรุ6นใหม6และมีผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข็ม
แข็งสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร�างสรรค0คุณภาพสินค�าและบริการ มีระบบการผลิต
และให�บริการจากฐานรายได�เดิมท่ีมูลค6าเพ่ิมสูงข้ึน 
 ๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมมี
ความม่ังของนานาชาติต6อประเทศไทย 
 ๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร�างภาพลักษณ0ท่ีดี และเพ่ิมความ
เชื่อม่ันของนานาชาติต6อประเทศไทย 
 ๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร6งใส ตรวจสอบได� ลดบทบาท
ภาครัฐในการให�บริการท่ีภาคเอกชนดําเนินการแทนได�ดีกว6า ลดป+ญหาคอร0รัปชั่น และการบริหารจัดการของ
องค0กรปกครองส6วนท�องถ่ินมีอิสระมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร0การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แบ6งออกเป�น 
๑๐ ยุทธศาสตร0 ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
  เปAาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทยท่ีพ่ึงปรารถนา พัฒนาให�เป�นคนเก6งท่ีมีทักษะความรู�
ความสามารถปรับตัวเท6ากันการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญ สูงและสามารถผลักดันสู6
การปฏิบัติ ประกอบด�วย  
  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ6มวัยให�มีทักษะและความรู�ความสารถ 
  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต6อการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  ๓) การลดป+จจัยเสี่ยงทางคุณและส6งเสริมให�คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
  ๔) การเสริมสร�างความอยู6ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ6มเพาะคนให�มีคุณภาพ 
  ๕) การหล6อหลอมคนไทยให�มีความเป�นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส6งเสริมให�
  ภาคธุรกิจทําธุรกิจเพ่ือสังคม 
  ๖) การสร�างสภาพแวดล�อมและวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ การสร�างความเป<นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
  เปAาหมายเพ่ือสร�างโอกาสให�ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข�าถึงทรัพยากร แหล6งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข�าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย6างมีคุณภาพ ท่ังถึง และเป�นธรรม โดยแนวทางการพัฒนา
ท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) การให�ความช6วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป�นแต�มต6อแก6กลุ6มเปAาหมายประชากรร�อย ๔๐ ท่ีมี
รายได�ต่ําสุด 
  ๒) การกระจายการให�บริการภาครัฐทุกประเภทให�มีความครอบคลุมท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให�มีการ กระจายตัวอย6างเป�นธรรม 
  ๓) การส6งเสริมความเท6าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจ
ท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ๔) การเข�าถึงกระบวนการยุติธรรมอย6างเสมอภาค โดยการให�ความรู� เบ้ืองต�นเก่ียวกับสิทธิ
และหน�าท่ีตามกฎหมายแก6ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให�มีส6วนร6วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือ
เสริมสร�างความ เข�มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
  ๕) การพัฒนาระบบฐานข�อมูลรายได�ให�ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพ่ือขยายความ
คุ�มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ6มเปAาหมายได� 
  ๖) การกําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลี่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชน0ต6อกลุ6มคนท่ี
มีรายน�อยให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๗) การเสริมสร�างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร�างความเข�มแข็ง
การเงินฐานราก 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 
  เปAาหมายเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�เศรษฐกิจขยายตัวอย6างมีเสถียรภาพ/ยังยืน และสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การ
ปฏิบัติประกอบด�วย 
  ๑) การจัดการเศรษฐกิจส6วนร6วม ประกอบด�วย การพัฒนาด�านการคลัง และการพัฒนาภาค
การเงิน 
  ๒) การเสริมสร�างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข6งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ6งเน�นการสร�างความเชื่อมโยงของห6วงโซ6มูลค6าระหว6างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค�าการลงทุน
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข6งขันของประเทศ สร�างรายได�และกระจายรายได�สู6คนในชุมชนอย6างท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การเติมโตท่ีเป<นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
  เปAาหมายเพ่ือรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร�างความม่ันคงด�านน้ําของประเทศ ควบคุม 
ปAองกันและลดมลพิษ รวมท้ังฟ]^นฟูคุณภาพสิ่งแวดล�อม และพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ 
ประกอบด�วย 
  ๑) รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  ๒) การบริหารจัดการเพ่ือให�เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๓) แก�ไขป+ญหาวิกฤติสิ่งแวดล�อม 
  ๔) ส6งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
  ๕) พัฒนาระบบบริการจัดการและกลไกแก�ไขป+ญหาความขัดแย�งด�านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
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  ๖) สนับสนุนการลดการปล6อยก̀าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามรถในการปรับตัวต6อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๗) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด�านภัยพิบัติ 
  ๘) การพัฒนาความร6วมมือด�านสิ่งแวดล�อมระหว6างประเทศ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ความม่ันคง 
  เปAาหมายเพ่ือให�เกิดความม่ันคงในการพัฒนาประเทศระยะตามกรอบยุทธศาสตร0ชาติ ๒๐ ปq 
ท่ีมีความสัมพันธ0ระหว6างการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมี
ความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) การักษาความม่ันคงภายใน 
  ๒) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการปAองกันประเทศ 
  ๓) การปAองกันและแก�ไขป+ญหาการก6อการร�าย 
  ๔) การส6งเสริมความร6วมมือกับต6างประเทศด�านความม่ังคง 
  ๕) การรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล 
  ๖) การรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๗) การบริหารจัดการความม่ังคงเพ่ือการพัฒนา  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  เปAาหมายเพ่ือให�ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย6างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ
ให�บริการสาธารณะอย6างโปร6งใส ให�องค0กรปกครองส6วนท�องถ่ินมีการบริหารจัดการและให�บริการแก6ประชาชน 
ในท�องถ่ินได�อย6างมีประสิทธิภาพ และให�ประชาชนได�รับการอํานวยความยุติธรรมด�วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป�นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร�างหน6วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคคลภาครัฐ ให�มีความ
โปร6งใส ทันสมัย คล6องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ�มค6า 
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร�างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให�บริหารสาธารณะให�ได�มาตรฐานสากล 
  ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให�แก6องค0กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
  ๕) ปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให�มีความทันสมัย เป�นธรรม และสอดคล�องกับ
ข�อบังคับสากลหรือข�อตกลงระหว6างประเทศ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
  เปAาหมายเพ่ือการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกด�านคมนาคมขนส6งและ
การค�าอนุรักษ0พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานดิจิตอลอย6างท่ัวถึงท้ังประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให�บริการโครงสร�างพ้ืนฐานด�านน้ําประปา 
ให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบั ติ
ประกอบด�วย 
  ๑) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคม 
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส6ง 
  ๓) การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส0 
  ๔) การพัฒนาด�านพลังงาน 
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  ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๖) การพัฒนาสาธารณูประการด�านน้ําประปา 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๘ วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เปAาหมายเพ่ือใช�วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป�นเครื่องมือสําคัญท่ีจะช6วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต6าง ๆ เช6น การสร�างคุณค6าและมูลค6าเพ่ิม การเสริมสร�างสังคมทีมีตรรกะ
ทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสู6สมดุล การแก�ไขป+ญหาและการ
ยกระดับความเจริญให�กับภาคส6วนต6าง ๆ และการเสริมสร�างความเข�มแข็งงานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสรมารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) เร6งส6งเสริมให�เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู6การใช�ประโยชน0 
  ๒) พัฒนาสภาวะแวดล�อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร� ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  เปAาหมายเพ่ือกระจายความเจริญสู6ภูมิภาคให�สามารถสร�างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได�อย6างท่ัวถึง พัฒนาเมืองศูนย0กลางของจังหวัดให�เป�นเมืองน6าอยู6และปลอดภัย เปVดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม6 ให�
เจริญเติบโตอย6างยั่งยืน และฟ]^นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให�ขยายตัวอย6างสมดุลและได�รับการยอมรับจากชุมชนโดย
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป�นฐานการผลิตข�าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย0 เป�นศูนย0กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ
ประเทศ เป�นแหล6งท6องเท่ียวทางโบราณคดียุคก6อนประวิติศาสตร0 อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล6ง
ท6องเท่ียวธรรมชาติ และแหล6งท6องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  ๒) การพัฒนาเมือง ท้ังการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองสําคัญ 
  ๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 10 การต�างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ�าน และภูมิภาค 
 เปAาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช�ประโยชนความได�เปรียบจากทําเลท่ีต้ังของประเทศให�เกิดประโยชน0
สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร0 การให�ประเทศเป�นฐานการผลิตและการลงทุนท่ีมีสมรรถภาพสูง และเสริมสร�าง
ประโยชน0ของประเทศในด�านการค�า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทท่ีสร�างสรรค0ของไทยให�เป�น
ส6วนสําคัญของความร6วมมือในการพัฒนาภายใต�กรอบต6าง ๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดย
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงแลสามารถผลักดันสู6การปฏิบัติ ประกอบด�วย 
  ๑) เร6งพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการคมนาคมขนส6ง โลจิสติกส0 และโทรคมนาคมภายใต�ความ
ร6วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
  ๒) การพัฒนาและการส6งเสริมให�ไทยเป�นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนท่ีมีสมรรถนะสูงและเป�นท่ียอมรับในภูมิภาค 
  ๓) การส6งเสริมการลงทุนไทยในต6างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิต การค�า การบริการของ
ผู�ประกอบการไทย สร�างผลตอบแทนจากการลงทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู6
การเป�นชาติการค�า 
  ๔) มุ6งเปVดประตู6การค�าและพัฒนาความร6วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านในลักษณะหุ�นส6วนทาง
ยุทธศาสตร0ท้ังในระดับอนุภูมอภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  ๕) การสร�างความเป�นหุ�นส6วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานประเทศ 
  ๖) บูรณาการความร6วมมือของหน6วยงานต6าง ภายในประเทศ และภารกิจด�านต6างประเทศ 
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  ๗) การเข�าร6วมเป�นภาคีความร6วมมือระหว6างประเทศ ระหว6างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี
สร�างสรรค0 เพ่ือเป�นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว6างประเทศในเวทีโลก 
  ๘) ส6งเสริมความร6วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร�างความม่ันคง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป�นฐานการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย0 และเป�นศูนย0กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมท้ังเป�นแหล6งท6องเท่ียว
ทางโบราณคดียุคก6อนประวัติศาสตร0 อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล6งท6องเท่ียวธรรมชาติ และแหล6ง
ท6องเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 แนวทางดังนี้ 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู6มาตรฐานเกษตรอินทรีย0และอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ0ท่ีมีมูลค6าเพ่ิมสูง 
3. ยกระดับการท6องเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก6อนประวัติศาสตร0 

และกีฬาสู6นานาชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ฟ]^นฟูทรัพยากรป_าไม�คงความอุดมสมบูรณ0และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต�นเลย   

ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ0 และพ้ืนท่ีป_านอกเขตอนุรักษ0ให�
แต6ละแห6งชัดเจน เน�นให�ประชาชนมีส6วนร6วมในการฟ]^นฟูและปAองกันการบุกรุก คุกคามป_าไม�และพ้ืนท่ีชุ6มน้ํา 
อนุรักษ0ทรัพยากรดินและพ้ืนท่ีต�นน้ําให�สมบูรณ0 
 ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ได�ให�ความสําคัญกับประเด็นต6างๆ ดังนี้ 
 1.การพัฒนาด�านการค�าชายแดนและสร�างความสัมพันธ0กับประเทศเพ่ือนบ�าน เพ่ือการร6วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและด6านชายแดนให�สะดวก รวดเร็ว เอ้ือต6อการค�าการลงทุน 
 2.การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกด�านการค�า เช6น จัดทําเวลาทําการของ
ด6านมุกดาหาร- สะหวันนะเขต และด6านสะหวัน-ลาวบาว ให�เป�นมาตรฐานเดียวกัน การให�สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท�ายการดําเนินการความตกลงว6าด�วยการขนส6งข�ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ6มแม6น้ําโขง(GMS 
Cross-Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกการผ6านแดนของคน
และสินค�าในอนุภูมิภาค การร6วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพ่ือให�เอ้ือต6อการ
ตรวจปล6อยสินค�า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ท่ีด6านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
 3.พัฒนาการท6องเท่ียว โดยเน�นท6องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ�าน และพัฒนาผลิตภัณฑ0
ชุมชนเพ่ือสร�างมูลค6าเพ่ิม 
 4.พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน�นส6งเสริมให�
พ้ืนท่ีชลประทานเป�นพ้ืนท่ีเกษตรก�าวหน�า ผลิตสินค�าเกษตรมูลค6าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม�ดอกไม�ประดับ และ
ผลไม� และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม6 เช6น ยาพารา ปาล0มน้ํามัน ให�มากข้ึน ควบคู6กับการสนับสนุนการทํา
ปศุสัตว0โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย0 เพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปVดประตูสู6อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และส6งเสริม ฟ]^นฟูศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
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 นโยบายจังหวัดสกลนคร 
ผู�ว6าราชการจังหวัดสกลนคร ได� กําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร โดยยึดหลักการทํางาน  
“สกลนคร” คือ 
 ส : สถาบันพระมหากษัตริย0 สามธรรม และสามดํามหัศจรรย0 
 ก : เกษตร 
 ล : ลุงทุนและการค�า 
 น : เมืองน6าอยู6 
 ค : คน หมู6บ�าน/ชุมชน 
 ร : ร6วมมือทํางาน 
โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกลนคร ท่ีสําคัญ 3 แนวทางได�แก6 

1. ยกระดับมาตรฐานการท6องเท่ียวจังหวัดสกลนครให�มีชื่อเสียง 
2. ส6งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสินค�า OTOP 
3. ส6งเสริมสนับสนุนการค�าการลงทุน 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน�จังหวัดสกลนคร 
  “เป�นแหล6งเกษตรปลอดภัย ก�าวไกลการค�า พัฒนาการท6องเท่ียว” 
 พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตร0จังหวัดสกลนครสู6การพัฒนาอย6างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานส6งเสริม สนับสนุน และเสริมสร�างความร6วมมือทุกภาคส6วนจังหวัดสกลนคร
อย6างบูรณาการ สู6การพัฒนาอย6างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเข�าสู6ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร� 

๑.การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.พัฒนาการค�า การลงทุน และการท6องเท่ียว 
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0เพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข6งขัน 
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบบูรณาการอย6างสมดุลและยั่งยืน 
๕.การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน� 
“สกลนครน6าอยู6 มุ6งสู6นวัตกรรม รองรับ AEC ส6งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
๑.จัดให�มีและบํารุงรักษาโครงสร�างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟAา 
๒.ส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓.ส6งเสริมและเสริมสร�างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร�อย 
๔.ส6งเสริมและเสริมสร�างการค�า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกร 
๕.ส6งเสริมและสนับสนุนการท6องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิป+ญญาท�องถ่ิน 
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๖.ส6งเสริมและเสริมสร�างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๗.พัฒนาท�องถ่ินร6วมกับองค0กรปกครองส6วนท�องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน6วยงานอ่ืน 
๘.เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 

 

 เปIาหมายการพัฒนา (เปIาประสงค�) 
๑.ประชาชนได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอย6างท่ัวถึง 
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร�อย 
๔.การค�า การงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได�รับการส6งเสริมอย6างเป�นระบบ 
๕.ส6งเสริมการท6องเท่ียว เผยแพร6ประเพณี และ อนุรักษ0ศิลปวัฒนธรรมอย6างท่ัวถึง 
๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ0และฟ]^นฟูอย6างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
๗.ประชาชนได�รับบริการสาธารณะท่ีได�มาตรฐานและมีคุณภาพอย6างท่ัวถึง 
๘.ประชาชนรู�รักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง 
 

 ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา ประกอบด�วย ๕ ยุทธศาสตร0 และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๑ ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค�าเกษตรให�ปลอดภัยและได�มาตรฐาน 

๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค0กรให�มีความเข�มแข็ง 
 ๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค6าสินค�าเพ่ือสร�างความเข�มแข็งด�านการตลาดสินค�าเกษตรและเชื่อมโยง
เครือข6าย 

๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล6งน้ําเพ่ือการเกษตร 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ ยุทธศาสตร�การพัฒนาการค�า การลงทุนและการท�องเท่ียว 

๒.๑ การพัฒนาส6งเสริมและสืบสานวัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิป+ญญาท�องถ่ิน สู6เศรษฐกิจสร�างสรรค0 
๒.๒ การพัฒนาส6งเสริมและสนับสนุนด�านการท6องเท่ียว 
๒.๓ การพัฒนาสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและส6งเสริมอาชีพ 

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
๓.๑ การพัฒนาส6งเสริมให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได� 
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให�ท่ัวถึง 
๓.๓ การพัฒนาส6งเสริมและสนับสนุนการให�บริการสุขภาพอย6างท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมแบบบูรณาการอย�าง
 สมดุลและย่ังยืน 

๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ0และฟ]^นฟูแหล6งทรัพยากรธรรมชาติอย6างย่ังยืน 
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีดี 

 ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๕.๒ การพัฒนาปAองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร�อย 
๕.๓ การพัฒนาองค0กรและบุคลากร 
๕.๔ การพัฒนาส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
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๕.๖ เสริมสร�างความรู�รักสามัคคี และเสริมสร�างความม่ันคงของชาติ 
 

 ยุทธศาสตร�อําเภอภูพาน 
วิสัยทัศน�อําเภอภูพาน“เมืองสันติสุข ครัวปลอดภัย ใส6ใจต�นน้ําและระบบนิเวศ” 

 พันธกิจของอําเภอภูพาน 
๑.ส6งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0 
๒.ส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล6งท6องเท่ียว การค�าและการลงทุน 
๓.ส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรพร�อมท้ังพัฒนาการประมง 
๔.ส6งเสริมสนับสนุนความร6วมมือทุกภาคส6วนในการบริหารงานอําเภอไปสู6ความเป�นเมืองสันติสุข 
๕.ส6งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีสมดุลและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร� 
๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย0 
๒.การพัฒนาแหล6งท6องเท่ียว การค�าและการลงทุน 
๓.การพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
๔.การบริการจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

 ๕.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 ๒.ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 ๒.๑ วิสัยทัศน� 

“ชุมชนน�าอยู� มีความรู�คู�คุณธรรม” 
“นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสํานึกรักส่ิงแวดล�อม” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร0ท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร0ท่ี ๒ การพัฒนาการท6องเท่ียวและอนุรักษ0วัฒนธรรมไทย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข$งขัน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$างสมดุลยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 
 ๒.๓ เป5าประสงค7 
 ๑.พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ๒.พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.พัฒนาส$งเสริมการท$องเท่ียว 
 ๔.อนุรักษ� ฟ56นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตปะเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 
 ๕.ส$งเสริมด�านการศึกษา 
 ๖.ส$งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๗.ส$งเสริมสวัสดิการคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู�ด�อยโอกาส ผู�ยากจน และผู�ติดเชื้อเอดส� 
 ๘.ส$งเสริมและสนับสนุนด�านสาธารณสุข 
 ๙.ส$งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน และกลุ$มองค�กรต$าง ๆ 
 ๑๐.ส$งเสริมการอนุรักษ�ฟ56นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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 ๑๑.ก$อสร�างและปรับปรุงบํารุงเส�นทางคมนาคม  
 ๑๒.ก$อสร�าง ปรับปรุงบํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 ๑๓.พัฒนาแหล$งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 ๑๔.ส$งเสริมประชาธิปไตย และกรบวนการมีส$วนรวม 
 ๑๕.ส$งเสริมรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 ๑๖.ส$งเสริมการแก�ไขป9ญหายาเสพติดและการปHองกันการทุรจิตคอรัปชั่น 
 ๑๗.การพัฒนาองค�กรและบุคลากร 
 ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

๑. ร�อยละของรายได�จากการขายสินค�าทางการเกษตร 

๒. จํานวนแหล$งท$องเท่ียวได�รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

๓. ร�อยละของจํานวนประชาชนให�ความสนใจวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

๔. ร�อยละค$าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. ร�อยละของจํานวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง 
๖. ร�อยละของจํานวนประชากรมีคุณภาพดีข้ึน 
๗. ร�อยละของผู�ปLวยไข�เลือดออกลดลงจากปMท่ีผ$านมา 
๘. จํานวนกลุ$มเปHาหมายเข�ารับการอบรมตามโครงการท่ีกําหนด 
๙. ร�อยละจํานวนพ้ืนท่ีปLาของตําบลกกปลาซิวเพ่ิมข้ึน 

 ๑๐. ร�อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการบริการของ อบต. 
๑๑. ร�อยละของการช$วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติได�มาตรฐาน 
๑๒. จํานวนกิจกรรม/โครงการ ท่ีส$งเสริมการปHองกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติมิชอบใน    

หน$วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 
 ๑๓. ร�อยละของป9ญหาด�านยาเสพติดได�รับการแก$ไข 
 ๑๔. ร�อยละของความพึงพอใจของประชาชนต$อการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร�อยความ     
       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 ๑๕. จํานวนโครงการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีการดําเนินการในปqงบประมาณ 

๒.๕ ค�าเป5าหมาย 

๑.ประชาชนได�รับการสนับสนุนด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จํานวน ๗ โครงการ 

๒.ประชาชนได�รับการพัฒนาด�านการท$องเท่ียวและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 

 จํานวน ๒๕ โครงการ 

๓.ประชาชนได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ 

จํานวน ๑๓๑ โครงการ 
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๔.ตําบลกกปลาซิวได�รับการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
จํานวน ๑๘ โครงการ 
๕.ตําบลกกปลาซิวมีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 
จํานวน ๑๑๒ โครงการ  
๒.๖ กลยุทธ7 
๑. ส$งเสริมและสนับสนุนด�านการเกษตรกร 

๒. ก$อสร�างสถานท่ีจําหน$าย สินค�าชุมชน  
๓. ส$งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนท่ัวไปมีความรู�ความเข�าใจและดํารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. สนับสนุนกลุ$มเกษตรกรและกลุ$มอาชีพในชุมชน  
๕. ประชาสัมพันธ�แหล$งการท$องเท่ียว 

๖. พัฒนาแหล$งท$องเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวก 

๗. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

๘. ประชาสัมพันธ�วัฒนธรรมท�องถ่ิน 

๙. เสริมสร�างการเรียนรู�และทักษะของกลุ$มวัยเรียน 

๑๐. เสริมสร�างการออกกําลังกาย 

๑๑. ส$งเสริมด�านสวัสดิการ 

๑๒. ส$งเสริมการทําความสะอาดของชุมชน 
๑๓. ส$งเสริมให�การฝQกอบรมในกลุ$มต$าง ๆ 
๑๔. ส$งเสริมการอนุรักษ�และฟ56นฟูสภาพทรัพยากรปLาไม� 
๑๕. พัฒนาสมรรถนะข�าราชการองค�การบริหารส$วนตําบลสู$องค�การสมรรถนะสูง 
๑๖. ส$งเสริมการนําการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม$มาใช�ในการบริหาร 
๑๗. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร�อยความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย�สิน 
๑๘. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร7 
๑.การพัฒนาชุมชนให�น6าอยู6มีความเข�มแข็ง โดยได�รับบริการสาธารณะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป�น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.ส6งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข�มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓.ส6งเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔.การกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีมีอย6างยั่งยืน 
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มีความรู�  
คู�คุณธรรม 

จุดยืนทางยุทธศาสตร7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและ          
ความมั่งคง 
๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการท$องเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
อย$างสมดุล 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สังคมและทรัพยากรมนุษย�เพื่อ
สร�างศักยภาพในการแข$งขัน 

๑. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ชุมชน น�าอยู� 

 

นําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ปลูกจิตสํานึกรัก
สิ่งแวดล�อม 
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
ในภาพรวมการพัฒนาขององค0การบริหารส6วนตําบลกกปลาซิว มุ6งพัฒนา 5 ด�าน ได�แก6 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย0เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข6งขันการพัฒนาการค�าการลงทุนและการท6องเท่ียวการพัฒนาด�าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาด�านการาบริหารจัดการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย6างสมดุล
ยั่งยืน 

 
 การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค0การบริหารส6วนตําบลมีความเช่ือมโยงของ

ยุทธศาสตร0ในภาพรวม ดังน้ี 

   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล   

เปIาประสงค� 

ตัวช้ีวัด 

ค�าเปIาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
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๓.การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 ๓.๑ การวิเคราะห0กรอบการจัดทํายุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค0การบริหารส6วน ตําบลได� ใช�การวิ เคราะห0  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ป+ จจั ยและสถานการณ0 การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต6อการพัฒนา อย6างน�อยต�องประกอบด�วย การวิเคราะห0ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม 
ด�านทรัพย0ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 
S1 มีคําสั่งแบ6งโครงสร�างขององค0การบริหาร

ส6วนตําบลท่ีชัดเจน คลอบคลุมอํานาจ
หน�าท่ีตามภารกิจ และ สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได�ตามภารกิจท่ีได�รับ
เพ่ิมข้ึนหรือถ6ายโอน 

W1 บุคลากรองค0การบริหารส6วนตําบลยังขาด
แคลนไม6เพียงพอต6อการบริหารงาน 

W2 ความต�องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต6อองค0การบริหารส6วนตําบลในการแก�ไข
ป+ญหาความเดือดร�อนแต6องค0การบริหารส6วน
ตําบลตอบสนองได�น�อย S2 มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการ

จัดทําแผน การทํางาน ร6วมกับหน6วยงาน 
หรือส6วนราชการอ่ืน 

S3 มีคําสั่งแบ6งงานหรือการมอบอํานาจการ
บริหารงานตามลําดับชั้น 

W3 คนในท�องถ่ินมีป+ญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือการดํารง
ชีวิตประจําวันในอัตราสูง S4 ผู�บริหารท�องถ่ินกําหนดนโยบายได�เอง

ภายใต�กรอบของกฎหมาย W4 พ้ืนท่ีตําบลไม6มีรถโดยสารประจําทางสัญจร
ผ6านทําให�การเดินทางไม6สะดวก ส6วนใหญ6
ประชาชนจะใช�รถส6วนตัว 

S5 มีข�อบัญญัติงบประมาณรายจ6ายเป�นของ
ตนเองซ่ึงเป�นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนในตําบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม6ๆ จํานวนมากทําให�

การปฏิบัติของบุคลากรไม6ทันต6อเหตุการณ0 
S6 สภาองค0การบริหารส6วนตําบลสามารถ

ออกข�อบัญญัติได�เอง ภายใต�กรอบ
กฎหมาย 

W6 บุคลากรมีน�อย ทําให�ต�องรับผิดชอบงาน
หลายอย6าง เกิดการทํางานไม6มีความต6อเนื่อง 
และประสบการณ0ในการทํางานน�อย S7 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได�เองตาม

ภารกิจและกําลังงบประมาณ 

S8 ผู�บริหารและฝ_ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให�เข�าใจ
ป+ญหาความเดือดร�อน และความต�องการ
ของประชาชนอย6างแท�จริง 

W7 ขาดแคลนน้ําใช�อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล�ง 

W8 การแพร6ระบาดของยาเสพติด เช6น ยาบ�า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 
S9 มีรายได�จากการจัดเก็บรายได�เป�นของ

ตนเอง ทําให�คล6องตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีส6วนร6วมของประชาชนในการจัดทําแผน 

และความไม6เข�าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงานอย6าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช6น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนท่ีขนาดตําบลขนาดกลางง6ายต6อการ
บริหาร และดูแลอย6างท่ัวถึง 

W11 ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม6เข�าใจบทบาทการ
ทํางานของ อบต. 

S12 เป�นหน6วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับ
ประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก�ไข
ป+ญหาได�อย6างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค6อนข�างน�อย ทําให�ตอบสนองต6อ
ความต�องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม6ได�เพียงพอ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค6อนข�าง
สมบูรณ0เหมาะกับการปลูกพืชได�ทุกชนิด 

W13 ระบบข�อมูลไม6เป�นป+จจุบัน หรือไม6ครบถ�วน
ครอบคลุมในทุกด�าน 

S14 กลุ6มองค0กรภาคประชาชนท่ีเข�มแข็ง และมี
การทํางานในระบบของเครือข6าย 

W14 ขาดการอนุรักษ0ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิป+ญญาท�องถ่ิน 

S15 มีการจัดส6งบุคลากรเข�ารับการฝaกอบรม
อย6างต6อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข�าไปมีส6วน
ร6วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บํารุงรักษาสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู�นํา ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กําหนดนโยบายการพัฒนาในด�าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท�องถ่ิน 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส6วนใหญ6ทํา
การเกษตร ต�องอาศัยแหล6งน้ําจากธรรมชาติ
ซ่ึงบางครั้งไม6เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน�มได�รับการถ6ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 
T1 อํานาจหน�าหน�าท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ 

บางภารกิจยังไม6มีความชัดเจน 
O2 แนวโน�มของรายได�ท่ีได�รับจัดสรรมากข้ึน 

ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการ
จัดเก็บรายได�เองขององค0การบริหารส6วน
ตําบล 

T2 การให�ความอิสระองค0การบริหารส6วนตําบล
จากส6วนกลางยังไม6เต็มท่ี ยังต�องอยู6ภายใต�
การกํากับ ควบคุมดูแลจาก ส6วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได�ง6าย ราคาถูก จาก
ประเทศเพ่ือนบ�าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม6เพียงพอ
กับภารกิจท่ีถ6ายโอนให�กับท�องถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต6อการ
บริหารงานขององค0การบริหารส6วนตําบล T4 ภาคเกษตรกรรมมีป+ญหาหนี้สิน ขาดทุน 

คุณภาพตํ่า ผลผลิตทางเกษตรส6วนใหญ6มี
ราคาตกตํ่า 

O5 ความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีทําให�มีความ
สะดวกคล6องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากข้ึน T5 น้ํามันมีราคาแพงอย6างต6อเนื่อง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย�งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน�อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจาก
แหล6งงานรองรับไม6เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร�างความพร�อม
ให�เป�นแหล6งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในตําบล 

T7 ประชาชนไม6ให�ความสําคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให�ได�รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู6ในพ้ืนท่ี ต้ังแต6 เด็กก6อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต�น และมีศูนย0การ
เรียนรู�นอกระบบ ซ่ึงมีความพร�อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย6างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลมี
ลักษณะแหล6งต�นน้ํา  ฤดูแล�งมีภัยแล�งขาดน้ํา
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอย6างเพียงพอ รวมถึง
การให�บริการฟรีในเรื่องรับส6งผู�ป_วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย0นัด 

T9 ความไม6ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต6อ
การจัดสรรงบประมาณขององค0การบริหาร
ส6วนตําบล 



   ห น� า  | 35 

 

แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว (พ.ศ.2561 –256๕) 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก�ไขป+ญหาความยากจนและป+ญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอําเภอสอดคล�องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร0ขององค0การบริหารส6วนตําบล 

T10 ผลจากการถ6ายโอนภารกิจทําให�มีงาน/หน�าท่ี
เพ่ิมข้ึนแต6ไม6มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ0ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส6งผลต6อการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

O11 นําข�อมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม  
จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด�านต6าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม6สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส6วน
ร6วมในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไม6ให�ความสําคัญ
กับการมีส6วนร6วมในกิจกรรมของท�องถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู6เย็นเป�นสุขร6วมกันใช�สันติวิธีเป�น
แนวทางในการแก�ไขป+ญหา 

T13 ขาดความรู�ความเข�าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน 

O13 มีความเข�มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท�องถ่ินทําให�การบริหารจัดการมีความ
ต6อเนื่อง 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน และการให�บริการสาธารณะ ภายในเขตองค�การบริหารส$วนตําบล
กกปลาซิวยังคงเปRนป9ญหาหลักต$อความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงป9จจัยหลักในการพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานก็คือ ด�านงบประมาณ ดังนั้น องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ซ่ึงเปRนองค�กรปกครองท�องถ่ินจําเปRน
อย$างยิ่งท่ีจะต�องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู$อย$างจํากัด  แก�ป9ญหาโครงสร�างพ้ืนฐานให�เหมาะสมและเปRนธรรม
อย$างท่ีสุด ส$วนอีกป9ญหาท่ีสําคัญ  และจําเปRนจะต�องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังด�านเศรษฐกิจ และ
การขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับป9ญหาในอนาคต  ซ่ึงป9ญหาผัง
เมืองนี้ในเมืองใหญ$ๆหรือชุมชนใหญ$กําลังประสบป9ญหามาก เพราะไม$มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคต สําหรับองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ต�องให�ความสําคัญกับป9ญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ือ
อนาคตจะไม$ประสบป9ญหา  หรือประสบกับป9ญหาก็ไม$รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปCญหาพ้ืนท่ีเป5าหมาย กลุ�มเป5าหมาย  

๑. เส�นทางคมนาคม ส$วนใหญ$เส�นทางคมนาคมภายในตําบลมีสภาพเปRนถนนลูกรัง ทําให�
เกิดละอองฝุLนหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเปRนหลุมเปRนบ$อ จนเปRนเหตุให�ประชาชนท่ีสัญจรไป-มา 
ได�รับความเดือดร�อนซ่ึงมีปริมาณของยานพาหนะผ$านไปมามากพอสมควร 

๒. ทางระบายน้ํา ลําคลอง บางแห$งยังมีสภาพแคบและต้ืนเขิน ลําเหมืองส$งน้ํามีวัชพืช
ปกคลุม ท$อระบายน้ํายังถูกน้ํากัดเซาะพังทลายต�องแก�ไขป9ญหาทุกปM และบางแห$งท$อระบายน้ําเล็กทําให�การ
ระบายน้ําในช$วงฤดูน้ําหลากไม$ทันทําให�เกิดป9ญหาน้ําท$วมขัง 

๓. ไฟฟHาและแสงสว$าง ในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว หมู$ท่ี ๙ ประชาชน
ยังไม$มีระบบไฟฟHา เพราะอยู$ห$างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีส$วนใหญ$เปRนพ้ืนท่ีการเกษตร ลักษณะของการ
อยู$ร$วมกันยังไม$หนาแน$น เปRนบริเวณหลังเขา 

๔. ระบบประปาหมู$บ�าน มีระบบประปาทุกหมู$บ�านการผลิตน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคไม$
เพียงพอต$อความต�องการของประชาชน แต$ระบบประปาบางหมู$บ�านก$อสร�างมานานหลายปMแล�ว เช$น ประปา
หมู$ท่ี ๒,๓ ,๔,๗ และหมู$ท่ี ๘ ทําให�ถังเก็บน้ําประปาเปRนสนิม พุพัง ทําให�ต�องซ$อมแซมบ$อยครั้ง จนทําให�ระบบ
ประปาเกิดความเสียหาย ชํารุด  และไม$เพียงพอ และน้ําประปายังมีหินปูนผสมเปRนจํานวนมาก 

๕. แหล$งน้ําเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส$วนใหญ$อาศัยน้ําตามธรรมชาติในฤดูฝนทํานาปM 
บางครั้งเกิดป9ญหาภัยแล�งทําให�น้ําไม$เพียงพอต$อการทํานา เกษตรกรแก�ไขป9ญหาโดยการขุดเจาะบ$อน้ําในพ้ืนท่ีนา
ของตนเองทําให�เพ่ิมต�นทุนการผลิต เช$น ค$าขุดเจาะบ$อน้ํา  เปRนต�น บางพ้ืนท่ีพบป9ญหาสภาพดินกักเก็บน้ําไม$ได� ไม$
สามารถทํานาได� ไม$มีอ$างเก็บน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�ง ลําคลองไม$สามารถเก็บกักน้ําไว�ได� หน�าแล�งบริเวณลําคลองจะแห�ง
ขอด 

๖. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในป9จจุบันส$วนใหญ$ชาวบ�านจะใช�
โทรศัพท�มือถือในการติดต$อสื่อสาร และการส$งสิ่งของใช�ไปรษณีย�อนุญาต  บริการรับส$งไปรษณีย�ถึงบ�าน ส$วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร�เน็ตมีบริการฟรีท่ีองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว โรงพยาบาลส$งเสริม
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สุขภาพตําบลกกปลาซิว  แต$ในภายในหมู$บ�านส$วนใหญ$จะติดไว�ให�ลูกหลานตนเองท่ีกําลังเรียนหนังสือได�ใช�
เฉพาะครัวเรือนกับการบริการของอินเตอร�เน็ต CAT, TOT และ true  เปRนต�น  

การคาดการณ7แนวโน�มในอนาคต  
 ป9ญหาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก�ไข ปรับปรุงได� โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให�สามารถตอบสนองต$อความต�องการของประชาชน และในส$วนของพ้ืนท่ี เขตติดต$อกับตําบลข�างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพ จะนําแนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือดําเนินการของ
งบประมาณในการสนับสนุนจากหน$วยงายท่ีเก่ียวข�อง 
 ความต�องการของประชาชน 

๑.  ก$อสร�าง ปรับปรุง เส�นทางการคมนาคมให�สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู$บ�าน 
๒. ก$อสร�างท$อเหลี่ยม และวางท$อระบายน้ํา เพ่ือแก�ไขป9ญหาน้ําท$วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟHาให�ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟHาสาธารณะให�ครอบคลุมทุก

 พ้ืนท่ี  
๔. ก$อสร�างฝายน้ําล�น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ํา 
๕. จัดหาแหล$งกักเก็บน้ํา และจัดหาเครื่องกรองน้ําสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
๖. สนับสนุนป9จจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก$ประชาชน 
๘. สร�างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให� มีการอบรมเพ่ือสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล�อม 
๑๓. จัดการเผยแพร$ความรู�ให�เห็นถึงโทษของการใช�สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให�มีกิจกรรมการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

  ข. ด�านเศรษฐกิจ 
 ปCญหา 

ในด�านเศรษฐกิจนั้นองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวยังต�องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมเปRนส$วนใหญ$  ส$วนอาชีพอ่ืน เช$น ค�าขาย ธุรกิจรับเหมา ข�าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเปRน
ส$วนน�อย เม่ือเทียบการทํานา ในภาพรวมแล�ว  เม่ือเศรษฐกิจภายในชุมชนองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว   
ยังไม$มีจุดขายทางด�านเศรษฐกิจ  ไม$มีพืชเศรษฐกิจท่ีเด$นชัดท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเปRน
ป9ญหาสําคัญท่ีจะต�องคิดต$อไปว$า ทําอย$างไรจึงจะทําให�เศรษฐกิจภายในชุมชนสร�างจุดขาย ออกมาให�เห็นเพ่ือ
เปRนตัวกระตุ�นเศรษฐกิจให�น$าลงทุนในด�านอ่ืนๆสร�างรายได�ให�ประชาชนมากข้ึน 
 ในด�านศักยภาพในการบริหารงาน การแก�ป9ญหาขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ยัง
ต�องอาศัยงบประมาณในการแก�ไขจัดการป9ญหาต$างๆ เช$น ป9ญหาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ป9ญหาด�านสังคม  ป9ญหา
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สิ่งแวดล�อม ป9ญหาเรื่องน้ํา  ป9ญหาเศรษฐกิจ ป9ญหาไม$มีแหล$งจ�างงานภายในชุมชนป9ญหาประชาชนไม$มีอาชีพ
เสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว  ฯลฯ  ซ่ึงป9ญหาท่ีกล$าวมา ถือเปRนป9ญหาเร$งด$วน บางป9ญหาจําเปRนอย$างยิ่งท่ีจะต�อง
อาศัยความร$วมมือจากหน$วยงานอ่ืนพร�อมท้ังยังต�องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู$ท่ีค$อนข�างจะจํากัด เพ่ือบริการ
จัดการป9ญหาให�เกิดประโยชน�เปRนฐานในด�านเศรษฐกิจ กระตุ�น การใช�จ$าย การลงทุนภายในท�องถ่ินองค�การ
บริหารส$วนตําบลกกปลาซิว  ให�ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปCญหา พ้ืนท่ีเป5าหมาย กลุ�มเป5าหมาย ประชาชนส$วนใหญ$ในเขต
องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว มีอาชีพหลัก คือ การทํานา รองลงมาเปRนอาชีพรับจ�าง ขอบเขตและ
ปริมาณของป9ญหา หรือกลุ$มเปHาหมาย ก็ยังเปRนกลุ$มเกษตรกรรมเปRนส$วนใหญ$ ฉะนั้น อาจรวมกลุ$มผู�มีความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให�ความรู� ความเข�าใจ ในทุกๆ ด�าน  
 การคาดการณ7แนวโน�มในอนาคต ภาคการเกษตร เปRนสิ่งสําคัญยิ่งท่ีจะต�องดําเนินการพัฒนา
องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว เล็งเห็นความสําคัญเปRนอย$างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมจะเน�นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู� ให�กับเกษตรกร เปRน
นโยบายท่ีต�องดําเนินการในอนาคตอย$างแน$นอน 
 ความต�องการของประชาชน  ประชาชนในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวต�องการ
เครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ� เช$น ต�องการความรู�ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานท่ี
จําหน$ายสินค�าท่ีม่ันคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ�ข�าวปลูก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
ผลผลิต ลดความชื้น ก$อนท่ีจะจําหน$าย เพ่ิมมูลค$าสินค�า เพราะลดป9ญหาการกดราคาผลผลิต เช$น ข�าวเปลือก 
เปRนต�น และลดต�นทุนการผลิตไม$ต�องซ้ือพันธุ�ข�าวในการทํานาในฤดูต$อไป 
  

  ค. ด�านสังคม 
 ปCญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ยังเปRนสังคมชนบทกรรมวิธี
ทางด�านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเปRนสังคมระบบอุปถัมภ� แม�จะมีการกระจายอํานาจสู$ท�องถ่ินมากข้ึน 
แต$ประชาชนก็ยังไม$ใช�สิทธิหน�าท่ีของตนเองท่ีมีอยู$ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให�การบริหารงานเปRนไปตาม
เจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญ และปHองกันป9ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 

สําหรับป9ญหาท่ีน$าจะมีผลกระทบต$อองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว  ดังนี้ 
๑. ป9ญหายาเสพติดในชุมชน 
๒. ป9ญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล�ง ทําให�เกิดป9ญหาต$าง ๆ ตามมามากมาย 
๓. ป9ญหาสวัสดิการของผู�สูงอายุ/ผู�พิการ/ผู�ด�อยโอกาส/ผู�ปLวยเอดส� 
๔. ป9ญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
๕. ขาดสถานท่ีสําหรับการเล$นกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผ$อนหย$อนใจ 
ป9ญหาด�านสังคมท่ีกล$าวมาท้ังหมด จะต�องมีการประชาคมหมู$บ�าน เพ่ือหาแนวทางแก�ไข

และปHองกันในอนาคต 
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 ขอบเขตและปริมาณของปCญหา พ้ืนท่ีเป5าหมาย กลุ�มเป5าหมาย  
๑. เนื่องจากประชาชนส$วนใหญ$ได�รับสารอาหารท่ีมีประโยชน� ปลอดสารพิษ จึงทําให�

ประชาชนในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว มีอายุยืนยาว เปRนพิเศษ ฉะนั้น จึงเปRนเหตุให�จํานวน
ผู�สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน แต$กลับไม$มีกิจกรรมท่ีส$งเสริมให�ผู�สูงอายุ สามารถใช�เวลาว$างในการมีชีวิตอยู$นั้นเกิด
ประโยชน�อย$างสูงสุด  

๒. ในเขตพ้ืนท่ีของในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ส$วนใหญ$มี อากาศร�อน
ชื้น ก$อเกิดโรคไข�เลือดออก ในแต$ละปM สถิติการเกิดโรคไข�เลือดออกมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ขาดการปลูก
จิตสํานึกในด�านรักบ�านเกิด รักในอาชีพของพ$อแม$ ประชาชนในพ้ืนท่ีส$วนใหญ$ อายุระหว$าง ๑๘-๓๕ ปM อยู$นอก
พ้ืนท่ี ไปศึกษาเล$าเรียน หรือไปทํางานท่ีอ่ืน ท้ังท่ีพ้ืนท่ีทําการเกษตรมีมากมาย แต$ขาดแรงงานท่ีสําคัญในการ
สานต$อ สืบทอดอาชีพท่ีเรียกกันว$า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

๔. ป9ญหาด�านยาเสพติด เปRนป9ญหาท่ีรัฐบาลได�กําหนดให�เปRน วาระแห$งชาติ แต$ป9ญหานี้
กลับไม$ลดน�อยลงเลย เพราะกลุ$มเสี่ยงส$วนใหญ$ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู$บ�าน การปกปaดป9ญหาหรือไม$มี
ข�อมูลท่ีเปRนจริง จึงยากแก$การแก�ไขกําหนดมาตรการท่ีชัดเจน 

๕ . จ าก ป9 ญ ห าใน ข� อ ท่ี  ๔  มี เห ตุ ม าจ าก  ใน เขตอ งค� ก ารบ ริ ห ารส$ วน ตํ าบ ล 
กกปลาซิว ไม$มีพ้ืนท่ีในการเล$นกีฬาหรือนันทนาการท่ีได�มาตรฐาน ขาดอุปกรณ�กีฬาท่ีกลุ$มเสี่ยงในการติดสาร
เสพติดต�องการอย$างแท�จริง หรือขาดพ้ืนท่ีในการใช�เวลาว$างให�เกิดประโยชน� ป9ญหานี้ต�องได�รับความร$วมมือ
จากทุกฝLายในการแก�ไข มิฉะนั้น จากป9ญหาผู�ติดยาเสพติด ก็จะมีป9ญหาอาชญากรรมตามมาอีกด�วย 
 การคาดการณ7แนวโน�มในอนาคต องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวจะดําเนินการส$งเสริม
และสนับสนุนท้ังทางด�านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให�ความรู� ความเข�าใจ และจัดให�มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเปRนตัวแทนขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว คอยดูแลสอดส$องป9ญหาสาธารณสุขภายใน
ชุมชนของตนเองและประสานมายังองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว เพ่ือให�ความช$วยเหลือ และจัดให�มี
โครงการด�านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู$บ�านต$าง ๆ อย$างท่ัวถึง ส$วนในด�านการลดป9ญหาต$างๆ ในเด็กและ
เยาวชน สิ่งสําคัญการปลูกฝ9งจิตสํานึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช$วยได�ดีและลงทุนน�อย เช$น 
การปลูกฝ9งในเรื่องเก่ียวกับความสําคัญของหมู$บ�าน/ชุมชน ให�เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสําคัญในถ่ินท่ีอยู$ 
บ�านเกิด อาชีพด้ังเดิม ส$วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ$มนี้ได�รับรู�ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมท้ังทางโลก 
และทางธรรม ก็สามารถลดป9ญหาลงได� และการส$งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส$งเสริมโดยการ
อบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร�างความตระหนักและองค�การ
บริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ได�ส$งเสริมกิจกรรมด�านประเพณีและวัฒนธรรม ท้ังท่ีดําเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด�านสถานท่ีพักผ$อนหย$อนใจและนันทนาการองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ได�
ส$งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร�างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ�กีฬาในการฝQกซ�อมและแข$งขัน หรือ
มีการส$งตัวแทนให�เปRนนักกีฬาระดับหมู$บ�าน อําเภอ และระดับจังหวัด ก็เปRนทางเลือกท่ีดี ส$วนสถานท่ีหรือ
สวนสาธารณะขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว จัดส$งเสริมการปลูกต�นไม�ในชุมชนและท่ีสาธารณะต$าง  
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ๆ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน� ลดมลภาวะโลกร�อน ทุกอย$างเปRนสิ่งจําเปRนท่ีองค�การบริหาร
ส$วนตําบลกกปลาซิวต�องดําเนินการและคาดการณ�ไว�ในอนาคต 
 ความต�องการของประชาชน 
 ประชาชนต�องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ได�รับบริการสาธารณสุขอย$างท่ัวถึง เด็ก เยาวชน
ได�รับการปลูกฝ9งให�อยู$ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท�องถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสานต$ออาชีพ
เกษตรกรรมอย$างภาคภูมิใจ และสถานท่ีพักผ$อนหย$อนใจ สถานท่ีเล$นกีฬา ออกกําลังกายและนันทนาการอย$าง
เพียงพอ และใช�พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�หรือพ้ืนท่ีว$างเปล$าให�เกิดประโยชน�สูงสุด 
  ง.ด�านการเมือง - การบริหาร 

ป9ญหาด�านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว$าเปRนป9ญหาสําคัญต$อการบริหารงานใน
ท�องถ่ิน  โดยเฉพาะป9ญหา”ซ้ือเสียง” ซ่ึงเปRนการทําลายระบบการเลือกต้ัง ซ่ึงจะก$อให�เกิดป9ญหาด�านต$างๆ
ตามมามากมายในอนาคต   ป9ญหาด�านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเปRนข�อๆดังนี้ 

๑. ป9ญหาประชาชนขาดความรู�ในด�านการเมือง การบริหาร 
๒. ป9ญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวมี

ความเชื่องช�า 
๓. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร�น ในการมีส$วนร$วมทางการเมือง การ

บริหารอย$างจริงจัง 
๔. การส$งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส$วนของการจัดเก็บรายได�ขององค�การบริหาร

ส$วนตําบลกกปลาซิวไม$เพียงพอต$อการบริหารงาน 
๕. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช� ในการปฏิบัติงานไม$เพียงพอและไม$ทันสมัย 

   จากท้ังหมดท่ีกล$าวมาถือเปRนป9ญหาสําคัญท่ีมีผลต$อการพัฒนาองค�กรปกครองส$วน
ท�องถ่ิน ดังนั้น จึงจําเปRนอย$างยิ่งท่ีประชาชนจะต�องพัฒนาองค�กรปกครองส$วนท�องถ่ิน  และมีส$วนร$วมทางการ
เมืองการบริหารของท�องถ่ินเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานด�านต$างๆให�เปRนไปตามความต�องการของท�องถ่ิน  
 ขอบเขตและปริมาณของปCญหา พ้ืนท่ีเป5าหมาย  กลุ�มเป5าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว บางส$วนขาดความตระหนัก 
ความกระตือรือร�น ในการท่ีจะร$วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช$น การประชาสังคม การเข�าร$วม
ประชุม อบรม หรือการให�ความรู� ในเรื่องต$างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช$วงระหว$างระยะเวลาในการทํานา คือ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส$วนไม$ได�อยู$ในพ้ืนท่ี  ด�านการ
มีส$วนร$วมของประชาชนทําให�ไม$ทราบความต�องการของประชาชนอย$างแท�จริง และการบริหารงานไม$บรรลุ
วัตถุประสงค� ส$วนในด�านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน�าท่ีของบุคลากรในองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว 
บางส$วนไม$ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร�นในการทํางานและขาดประสิทธิภาพ 
อาจเนื่องมาจากข�อจํากัดของทรัพยากร ไม$ว$าจะเปRน เงิน คน หรือส$วนอ่ืน ขาดการส$งเสริมพัฒนาด�านพ้ืนฐาน
ของการทํางาน  ด�านอุปกรณ�เครื่องมือเครื่องใช�ขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวมีไม$เพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณในการจัดหามีจํากัด  รายได�ขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวมีน�อย ซ่ึงไม$เพียงพอต$อการ
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ดําเนินงานพัฒนาด�านต$าง ๆ  รายได�ขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวส$วนใหญ$เปRนรายได�ท่ีส$วนกลาง
จัดสรรให�  รายได�จากการจัดเก็บเองมีน�อยเนื่องจากพ้ืนท่ีองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว เปRนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ไม$มีแหล$งเศรษฐกิจภายในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว  
 การคาดการณ7แนวโน�มในอนาคต  องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว จัดให�มีการ
ประชาสัมพันธ�  เผยแพร$  และส$งเสริมให�ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช�สื่อต$าง ๆ ของ
องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว จัดอบรมแกนนําในชุมชน/หมู$บ�าน และส$งเสริมให�ประชาชนมีส$วนร$วม
ทางการเมืองการบริหารโดยการจัดต้ังกลุ$มตัวแทนของชุมชน/หมู$บ�าน ในด�านต$าง ๆ ส$วนในเรื่องบุคลากรของ
องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว จัดให�มีการส$งเสริมพัฒนาระบบการทํางาน โดยการส$งอบรมอย$างต$อเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน   สร�างแรงจูงใจให�กับผู�ปฏิบัติงาน ทําให�มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน และให�ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย$างแท�จริง ส$วนด�านการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได� จัดให�มีการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการชําระภาษี การต$อใบอนุญาตต$างๆ และการปฏิบัติตาม
ข�อบัญญัติ การปรับปรุงด�านแผนท่ีภาษีให�สามารถจัดเก็บได�อย$างท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด 
เร$งรัดการจัดเก็บให�ครบถ�วนตามกําหนดเวลา อีกท้ังออกข�อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให�ทันต$อ
สถานการณ�ป9จจุบันและเพียงพอต$อการดําเนินการ  
 ความต�องการของประชาชน 

๑. สร�างความตระหนัก ให�ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญ ของการมีส$วนร$วมใน          
ด�านการเมือง การบริหารขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิวและสนใจท่ีจะมีส$วนร$วมกิจกรรมทางองค�การ
บริหารส$วนตําบลกกปลาซิวจัดข้ึน 

๒. ผู�บริหาร บุคลากร ขององค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ได�รับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงาน อย$างมีประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 

๓. องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว สามารถจัดเก็บรายได�อย$างท่ัวถึง และครบถ�วน 
เปRนธรรม เพ่ือมีรายได�ให�เพียงพอต$อการบริหารงานและดําเนินโครงการ/กิจกรรมด�านต$างๆ มีการส$งเสริมและ
สนับสนุนกลุ$มสร�างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก$อให�เกิดการสร�างงานและกระจายรายได� อย$าง
ยั่งยืน 

จ.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
ท รัพ ยาก รธรรมชา ติ โด ยภ าพ รวม   ภ าย ใน เขตอ งค� ก ารบ ริห ารส$ วน ตํ าบ ล 

กกปลาซิว ถือว$าไม$แตกต$างจากสภาพท่ัวไปไม$ว$าจะเปRนสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนท่ีแหล$งน้ําถือว$ามีความ
ใกล�เคียงกันมาก ด�านสิ่งแวดล�อมโดยรวมภายในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ถือเปRนป9ญหาสําคัญ 
เช$น ป9ญหาขยะ ป9ญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ$อน เพ่ือเปRนสถานท่ีออกกําลังกาย และเพ่ือเปRน
ปอดชุมชน ซ่ึงป9ญหาด�านสิ่งแวดล�อมภายในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว ถือว$าไม$รุนแรงมากนัก 
เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจ เปRนไปอย$างค$อยเปRนค$อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม$
มาก ทําให�ป9ญหาด�านต$าง ๆ ไม$รุนแรง ปริมาณขยะในแต$ละวันก็ไม$มากนัก เปRนป9ญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  
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ป9ญหาท่ีน$าจะเร$งด$วนก็น$าจะเปRน  ป9ญหาขยะตามริมถนนและป9ญหาสารเคมี ของเขตองค�การบริหารส$วน
ตําบลกกปลาซิว ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปCญหา พ้ืนท่ีเป5าหมาย กลุ�มเป5าหมาย เนื่องจากประชาชนใน
เขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว มีพ้ืนท่ีเปRนแหล$งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร 
ส$วนใหญ$ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือทําลายศัตรูพืช จนทําให�ระบบนิ เวศน�  ด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ถูกทําลาย ประชาชนยังไม$เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ� ปHองกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

  การคาดการณ7แนวโน�มในอนาคต  องค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว จัดหาพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน�ในเขตองค�การบริหารส$วนตําบลกกปลาซิว เพ่ือสร�างท่ีเผาขยะ ลดป9ญหาขยะ และใช�พ้ืนท่ี
ว$างเปล$าให�เกิดประโยชน�สูงสุด พร�อมส$งเสริมและสนับสนุนการใช�ปุcยชีวภาพ ลดป9ญหาสารเคมีตกค�างในพืชผล
ทางการเกษตร และการปศุสัตว� จัดโครงการ/กิจกรรม ให�ความรู� ความเข�าใจ และสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ� 
ปHองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และทําให�ประชาชนหวงแหน 
  ความต�องการของประชาชน 
 ประชาชนต�องการ มีความรู�ในการดูแล อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$าง
ถูกต�อง และมีเครื่องมือเครื่องใช�และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย$าง
เพียงพอ สร�างจิตสํานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ� ปHองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม  
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ส�วนที่ ๓  
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ 

๑.ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธ$ศาสตร$ ด�าน แผนงาน หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน�วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การเศรษฐกิจ ๑.แผนงานการเกษตร สํานักปลัด ทุกส�วน
ราชการ 

๒ การพัฒนาการท�องเท่ียวและ
อนุรักษ%วัฒนธรรมไทย 

๑บริการชุมชน
และสังคม 

๑.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส�วน
ราชการ 

๓ การพัฒนาสังคมและทรัพยากร

มนุษย�เพ่ือสร"างศักยภาพในการ

แข็งขัน 

๑.บริการชุมชน
และสังคม 
 
 
๒.การดําเนินงาน
ด-านอ่ืน ๆ 

๑.แผนงานการศึกษา 
๒.แผนงานสาธารณสุข 
๓.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๔.แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
สํานักปลัด 

กองการศึกษา 
 

สํานักปลัด 

ทุกส�วน
ราชการ 

๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล-อมอย�างสมดุลยั่งยืน 

๑.การเศรษฐกิจ ๑.แผนงานเกษตร สํานักปลัด ทุกส�วน
ราชการ 

๕ การบริหารกิจการบ-านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 

๑บริหารท่ัวไป 
 
 
 
๒.บริการชุมชน
และสังคม 

๑.แผนงานบริหารท่ัวไป 
 
๒.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
๓.แผนงานเคหะและชุมชน 
๔.แผนวานสร-างความเข็ม
แข็งของชุมชน 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 
 

กองช�าง 
สํานักปลัด 

ทุกส�วน
ราชการ 
จังหวัด 

 
กรม

ส�งเสริม 
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ส�วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้น  จะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร$  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนของ
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  และในการประเมินแผนนั้น
จะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร$ เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน  แจ�งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ�อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปAนแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ$ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเปAนส)วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายเดือนธันวาคมของทุกปE ดังนี้ 
๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต�อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร$  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนของ
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และในการประเมินแผนนั้น
จะต�อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร$เพ่ือสอดคล�องแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน   
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท&องถ่ินในภาพรวม 

๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค$การบริหารส)วนตําบลได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เปAนเครื่องมือใน
การพัฒนาองค$การบริหารส)วนตําบลให�บรรลุเปGาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไข
ปIญหาให�กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทําแผนขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข�อ ๒๙ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปAน
ผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต)อ
สภาท�องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปKดเผยภายในสิบห�าวันนับแต)วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล)าวและ
ต�องปKดประกาศไว�เปAนระยะเวลาไม)น�อยกว)าสามสิบวันโดยอย)างน�อยปEละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของ
ทุกปE   
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โดยเครื่องมือท่ีใช&ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
1. แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน   
2. แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร$การพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผลด�วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค$การบริหารส)วนตําบลใช�การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได�มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให�ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององค$การบริหารส)วนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช&ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
1. แบบประเมินความพึงพอใจต)อผลการดําเนินงานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

๔.๔ ข&อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินในอนาคต 
 ๔.4.1 ผลกระทบนําไปสู�อนาคต (เช)น จะทํา สนับสนุน ส)งเสริม ปGองกัน อย)างไร เปAนต�น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว)า องค$กรต)างๆไม)ว)าจะเปAนองค$กรภาครัฐหรือองค$กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู)รอดได�ต�องมีการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด�วย 

1) สิ่งแวดล�อมด�านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล�อมด�านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล�อมด�านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล�อมด�านวิทยาการใหม)ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค$การบริหารส)วนตําบลกกปลาซิว มีฐานะเปAนองค$กรภาครัฐองค$กรหนึ่ง จึง

มีความจําเปAนท่ีจะต�องมีความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมต)างๆ 4 
ประการดังท่ีกล)าวมาแล�ว เพ่ือให�องค$กรพัฒนา เติบโตและอยู)รอดต)อไปได� วิสัยทัศน$ในการปฏิบัติงานในองค$กร
ปกครองส)วนท�องถ่ินต�องวิเคราะห$ตามสิ่งแวดล�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 
 

 

องค�การ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู�รอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology
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1) การปรับตัวให&เข&ากับการเมือง (Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกล)าวถึงการปกครองของไทยในปIจจุบัน อาจแบ)งระดับการเมืองออกได�เปAน 2 ระดับ 

ได�แก) การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท�องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได�แก) การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส)วนของการเมืองระดับท�องถ่ินนั้นยังสามารถแบ)งแยกย)อยออกได�
เปAนหลายประเภท เช)น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม�กระท่ังการเมืองในระดับหมู)บ�านท่ี
จะต�องมีการเลือกต้ังผู�ใหญ)บ�านโดยราษฎรในหมู)บ�านนั้น ๆ เปAนต�น 

ในสภาพข�อเท็จจริงปIจจุบันและผลงานวิจัยต)าง ๆท่ีเก่ียวข�องต)างชี้ว)าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต)อการเมืองในระดับท�องถ่ินอยู)หลายประการ เช)น การเลือกต้ังในระดับท�องถ่ินต�องอาศัย
ภาพลักษณ$ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช)วยในการหาเสียง การให�เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส)วนกลาง
มายังองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินโดยเลือกให�เฉพาะท�องถ่ินท่ีเปAนพรรคพวกเดียวกันกับราชการส)วนกลาง เปAน
ต�น 

ในอนาคต อํานาจหน�าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินและข�าราชการท�องถ่ินจะเปAน
อย)างไรนั้น ส)วนหนึ่งก็ข้ึนอยู)กับสิ่งแวดล�อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย)างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึง
ถ)ายทอดออกมาเปAนนโยบายของรัฐท่ีมีต)อ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเปAน 2 กรณี กล)าวคือ การรวม
อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู�ท่ี
จะปฏิบัติงานในองค$การบริหารส)วนตําบล จึงจําเปAนท่ีจะต�องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู)
ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให�เข�ากับสภาวการณ$ดังกล)าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู)ตลอดเวลา 

ในส)วนของปIจจัยการเมืองระดับท�องถ่ินด�วยกันเองนั้น ทุกฝnายท่ีเก่ียวข�องจะต�องเข�าใจ
บทบาทหน�าท่ีของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแล�วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปAนหน�าท่ีของฝnายการเมือง
ท�องถ่ิน ทุกฝnายควรต�องรู�ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท�องถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมู)บ�าน เพราะการเมืองท�องถ่ินเหล)านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ$กันและจะต�องมี
ผลกระทบต)อ อปท.ไม)ทางตรงก็ทางอ�อม ข�าราชการท�องถ่ินควรพยายามปรับข�อเท็จจริงในท�องถ่ินให�เข�ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม)เหมาะสมกับสภาพปIญหาและความต�องการของ
คนในท�องถ่ินก็ต�องเปAนหน�าท่ีของข�าราชการท�องถ่ิน ท่ีจะประยุกต$ใช�กฎหมาย ให�สามารถใช�ได�จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล�อมของท�องถ่ินนั้น ๆ จึงจะได�ชื่อว)าเปAนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย)าง
แท�จริง 

2) การปรับตัวเข&ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม)ดี ทําให�ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปAนสาเหตุของ

ปIญหาอ่ืน ๆ ท่ีกระทบต)อ อปท.ตามมา ไม)ว)าจะเปAนปIญหายาเสพติด ปIญหาโสเภณีเด็ก ปIญหาประชาชน
เรียกร�องในสิ่งท่ีสามารถแก�ไขปIญหาเฉพาะหน�ามากกว)าสิ่งท่ีแก�ไขปIญหาได�อย)างยั่งยืน เช)น ต�องการผ�าห)มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืน ๆจาก อปท. เปAนต�น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย)างเข�มข�นของสํานักงานตรวจเงินแผ)นดิน ท่ีพยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค$กร
ปกครองส)วนท�องถ่ินในเรื่องของการแจกของให�แก)ราษฎร  

อีกปIญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส)วนร)วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต�องเอาเวลาไป
ทํางานหาเงินเพ่ือปากท�องของตนเองก)อน หรือบางครั้งอาจมีส)วนร)วมแค)การรับเงินแล�วไปลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง รวมตลอดถึงปIญหาความยากจนของประชาชนจะสร�างความเข�มแข็งให�กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซ่ึงอาจส)งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย)างยิ่งเปAนการส)งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู)ตลอดเวลาของประชาชน เปAนต�น 
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ดังนั้น การสร�างกระบวนทัศน$ (Paradigm) ทางความคิดให�แก)ประชาชนตามหลัก   “ตนเปAน
ท่ีพ่ึงแห)งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปAนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให�ความสนใจท่ี
จะส)งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข&ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต)ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต)างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต)

ละพ้ืนท่ีก็ต�องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต)างกัน เช)น บางพ้ืนท่ีอาจเปAนสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนท่ีอาจเปAนสังคมของคนคริสต$หรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปAนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปAน
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนให�ความร)วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปAนอย)างดี บางพ้ืนท่ี
ประชาชนขาดความร)วมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเปAนสังคมท่ีประกอบด�วยชนเผ)าต)าง ๆ มากมาย เปAนต�น  

สภาพของสังคมไทยมักเปAนสังคมอุปถัมภ$ ผู�บริหารท�องถ่ินอาจมีแนวโน�มท่ีจะตัดสินกําหนด
นโยบายไปตอบสนองต)อกลุ)มญาติพ่ีน�องของตน กลุ)มอ่ืนท่ีแพ�การเลือกต้ังเม่ือไม)ได�รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก)อให�เกิดความขัดแย�งท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมท�องถ่ินมากกว)าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองค$การบริหารส)วน
ตําบล จึงจําเปAนท่ีจะต�องเข�าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู)ท�องถ่ินท่ีส)งผลโดยตรงต)อความ
สามัคคีในสังคมท�องถ่ินยุคปIจจุบัน ต�องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย�งในสังคม เพราะคงไม)มีสังคม
ใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันได�หมด การปฏิบัติงานทุกอย)างย)อมมีการเห็นด�วย ไม)เห็น
ด�วย ต)อต�าน และไม)ต)อต�าน อยู)คู)กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแต)ว)าจะสามารถลดระดับหรือแก�ไข
ความขัดแย�งท่ีรุนแรงนั้นได�อย)างไร  

4) การปรับตัวเข&ากับวิทยาการใหม�ๆ (Technology)ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปIจจุบันกรมส)งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีนโยบายส)งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝsกอบรมอยู)เปAนประจํา เช)น การฝsกอบรมการใช�คอมพิวเตอร$โปรแกรมต)าง ๆ การฝsกอบรมการจัดทําเว็บไซต$
องค$กร เปAนต�น ประกอบกับกรมส)งเสริมฯ มีเว็บไซต$เผยแพร)ข�อมูลข)าวสารต)าง ๆท่ี จําเปAนและเก่ียวข�องกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงให�ทันสมัยอยู)ทุกวัน เช)น การเผยแพร)หนังสือสั่งการต)าง ๆ ผ)านช)อง
ทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิคส$ เปAนต�น หากพนักงานท�องถ่ินให�ความสําคัญในการอ)านหนังสือสั่งการของ
กรมส)งเสริมฯทางอินเตอร$เน็ตอยู)เปAนประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม)ขัดต)อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู)ตลอดเวลา 
 4.2 ข&อสังเกต ข&อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค$ประกอบสําคัญของข�อมูลเพ่ือนําไปสู)
ข�อเสนอแนะ เปAนต�น) 
 องค$การบริหารส)วนตําบลกกปลาซิวมีข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ$
การพัฒนาต)าง ๆ อยู)ภายใต�สิ่งแวดล�อมภายนอกต)าง ๆ ดังต)อไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะส�งผลกระทบต�อองค�การบริหารส�วนตําบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม)จะส)งผลต)อองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินอย)างไร 
- แนวโน�มการยกฐานะจาก อบต. เปAนองค$การบริหารส)วนตําบลท่ัวประเทศ 
- แนวโน�มการควบรวมองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให� อปท. 
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2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส�งผลกระทบต�อองค�การบริหารส�วนตําบล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทยพม)าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร$อินโดนีเซียฟKลิปปKนส$กัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะให�มีผลประโยชน$ทาง
เศรษฐกิจร)วมกัน จะมีรูปแบบคล�ายๆ กลุ)ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให�มีผลประโยชน$อํานาจต)อรองต)างๆ 
กับคู)ค�าได�มากข้ึน และการนําเข�า ส)งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว�นสินค�าบางชนิดท่ีแต)ละประเทศ
อาจจะขอไว�ไม)ลดภาษีนําเข�า (เรียกว)าสินค�าอ)อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปAน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปAนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะทําให�ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย)างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ�เขียว) หรือแนวทาง
ท่ีจะให& AEC เปXนไปคือ 

1. การเปAนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปAนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข)งขันสูง 
3. การเปAนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท)าเทียมกัน 
4. การเปAนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล&องแผนพัฒนาท&องถ่ิน 
ประกอบด�วย 

1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ ๒๐ คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร$ ๖๐ คะแนน ประกอบด�วย 

(1) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร$จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน$ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ$ 5 คะแนน 
(6) เปGาประสงค$ของแต)ละประเด็นกลยุทธ$ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร$ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร$ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ$ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ไม)ควรน�อยกว)าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล&องแผนพัฒนา

ท&องถ่ิน ประกอบด�วย 
2.1 การสรุปสถานการณ$การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน�าแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร$และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
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(2) กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน�าไปสู)การต้ังงบประมาณได�
ถูกต�อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE 5 คะแนน 
(5) เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห)งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร$จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก�ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืนภายใต�หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว)าจะ
ได�รับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ$ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท�องถ่ินขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ไม)ควรน�อยกว)าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล&องแผนพัฒนา

ท&องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  
ประเด็นการพิจารณา คะแ

นน 
1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร$ ประกอบด�วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร$จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน$ (5) 
    3.5 กลยุทธ$  (5) 
    3.6 เปGาประสงค$ของแต)ละประเด็นกลยุทธ$ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร$ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร$ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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   ๔.แนวทางเบ้ืองต&นในการให&คะแนนแนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความ
สอดคล&องแผนพัฒนาท&องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
1.ข&อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข&อมูลพ้ืนฐานขององค�กร
ปกครองส�วนท&องถิ่น 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
(1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช)น ท่ีตั้งของหมู)บ�าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล)งนํ้า ลักษณะของไม�/ปnาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การปกครอง เช)น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช)น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช)น  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช)วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช)น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห$ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช)น การคมนาคมขนส)ง การ
ไฟฟGา การประปา  โทรศัพท$ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช)น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว$ การบริการ การท)องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย$/กลุ)มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถิ่น (ด�านการเกษตรและแหล)งนํ้า) 

(2) 
 

 

(6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช)น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําปE ภูมิปIญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และ อ่ืน ๆ 

(2) 
 

 

(7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช)น นํ้า ปnาไม� ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือ
การใช�ข�อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร)วมคิด  ร)วมทํา ร)วม
ตัดสินใจ ร)วมตรวจสอบ ร)วมรับประโยชน$ ร)วมแก�ปIญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ปIญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ
หน�าท่ีขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และศักยภาพ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
(1 ) การวิเคราะห$ ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร$จังหวัด ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน 
นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร$ชาติ 
20 ปE แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ และ Thailand 4.0 

๒๐ 
(๕) 

 

(2) การวิเคราะห$การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช� 
ผลของการบังคับใช� สภาพการณ$ท่ีเกิดข้ึนต)อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 

2. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และศักยภาพ 
(ต)อ) 

(3) การวิเคราะห$ทางสังคม เช)น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปIญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปIญญาท�องถ่ิน เปAนต�น 

(๓)  

(4) การวิเคราะห$ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส)งเสริม
อาชีพ กลุ)มอาชีพ กลุ)มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ)มต)าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปAนอยู)ท่ัวไป เปAนต�น 

(๓)  

(5) การวิเคราะห$สิ่ งแวดล�อม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติต)าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร$ กระบวนการหรือสิ่ งท่ี เกิดข้ึน การประดิษฐ$ ท่ีมีผลต)อ
สิ่งแวดล�อมและการพัฒนา 

(๓)  

(6) ผลการวิเคราะห$ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปIจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส)งผลต)อการดําเนินงานได�แก) S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ) อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

3. ยุทธศาสตร�  
3.1 ยุทธศาสตร$ของ
องค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร$ของ
องค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร$
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน$ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ$ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็น
ปIญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร$ของ
อ งค$ ก รป ก ค รอ งส) วน ท� อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ   
และ Thailand 4.0 

6๐ 
(10) 

 

สอดคล�องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของ
ท�องถ่ิน  และยุทธศาสตร$ จั งห วัด  และเช่ือมโยงหลั กประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ)นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร$ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

วิสัยทัศน$ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน
ต�องการจะเปAนหรือบรรลุถึงอนาคตอย)างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปAนลักษณะเฉพาะขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน และ
สัมพันธ$กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

(๕)  

แสดงให�เห็นช)องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต�องทําตามอํานาจหน�าท่ี
ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีจะนําไปสู)การบรรลุวิสัยทัศน$ หรือ
แสดงให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน$น้ัน 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
3. ยุทธศาสตร� (ต)อ) 
3.6 เปGาประสงค$ของ
แต)ละประเด็นกลยุทธ$ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร$ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร$ใน
ภาพรวม 

 
เปGาประสงค$ของแต)ละประเด็นกลยุทธ$มีความสอดคล�องและสนับสนุน
ต)อกลยุทธ$ท่ีจะเกิดข้ึน มุ)งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

 
(5) 
 

 

ความมุ)งมั่นอันแน)วแน)ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�บรรลุ
วิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนําไปสู)ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร$ 
 
 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ)งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ)งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งห น่ึ งหรือแผนงาน ท่ี เกิดจาก เปG าประสงค$  ตั ว ช้ี วัด             
ค)าเปGาหมาย กลยุทธ$ จุดยืนทางยุทธศาสตร$และยุทธศาสตร$ขององค$กร
ปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู)การจัดทําโครงการพัฒนา
ท�องถิ่นในแผนพัฒนาท�องถิ่นส่ีปE โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล)าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค$รวมท่ีนําไปสู)การพัฒนาท�องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห)งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ)ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครอง
ส)วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วน
ท�องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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     ๕.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล&องแผนพัฒนา
ท&องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ$การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปEไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปEไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร$การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล�องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู)การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE  (5) 
    5.5 เปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห)งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร$จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก�ไขปIญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใต�หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปGาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว)าจะได�รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค$  (5) 

รวมคะแนน 100 
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      ๖.แนวทางเบ้ืองต&นในการให&คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล&องแผนพัฒนาท&องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
1.การสรุปสถานการณ�
การพัฒนา 

เปAนการวิเคราะห$กรอบการจัดทํายุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วน
ท� อ ง ถ่ิน  (ใช� ก าร วิ เคราะห$  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปIจจัยและสถานการณ$การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต)อการพัฒนา อย)างน�อยต�องประกอบด�วยการ
วิเคราะห$ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�านสังคม, ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป̀ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช�ตัวเลขต)างๆ เพ่ือนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช)น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต)างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว)า
เปAนไปตามท่ีตั้งเปGาหมายเอาไว�หรือไม)จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได�
กําหนดไว�เท)าไหร) จํานวนท่ีไม)สามารถดําเนินการได�มีจํานวนเท)าไหร) 
สามารถอธิบายได�ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�กําหนดไว� 
2) วิเคราะห$ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท&องถิ่นสี่ป̀ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต)างๆ มาใช�เพ่ือวัดว)าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต)างๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงต)อความต�องการของประชาชนหรือไม)และ
เปAนไปตามอํานาจหน�าท่ีหรือไม) ประชาชนพึงพอใจหรือไม) สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ$ การดําเนินการต)างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร 
สามารถใช�การได�ตาม วัต ถุประสงค$หรือไม)  ซ่ึ งเปAนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค$
และเปGาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได�รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส)วนราชการหรือหน)วยงาน 
2) วิเคราะห$ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1) วิเคราะห$แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต)างๆ มีความสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินในมิติต)างๆ จนนําไปสู)การ
จัด ทําโครงการพัฒ นาท�องถ่ิน โดยใช�  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต)อกัน 
2) วิเคราะห$แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด�านต)างๆ ท่ีสอดคล�องกับการแก�ไข
ปIญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล)งนํ้า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค$
สอดคล�องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปGาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น นํ า ไป สู) ก า รตั้ ง
งบประมาณได�ถูกต�อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร$ 20 ปE 
 
 
5.5 เปGาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล�องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห)งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล�องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังน้ี 
เปAนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค$สนองต)อแผนยุทธศาสตร$การพัฒนาของ
องค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน$ขององค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว� ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ)งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ)านแล�วเข�าใจได�ว)าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค$ชัดเจน (clearobjective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค$
สอดคล�องกับความเปAนมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค$ มีความเปAนไปได�ชัดเจน 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพท่ีอยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเปAนทิศทางท่ีต�องไปให�ถึงเปGาหมายต�อง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท)าไร  กลุ)มเปGาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย)างไร กลุ)มเปGาหมาย  พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให�ชัดเจนว)าโครงการน้ีจะทําท่ีไหน  เริ่มต�นในช)วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ)มเปGาหมายของโครงการ หากกลุ)มเปGาหมายมีหลาย
กลุ)ม ให�บอกชัดลงไปว)าใครคือกลุ)มเปGาหมายหลัก ใครคือกลุ)มเปGาหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร�างความสามารถใน
การแข)งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�าง
โอกาสความเสมอภาคและเท)าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปAนมิตรต)อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปAนศูนย$กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน$ภายใต�ยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปE 
(4) ยึดเปGาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู)การ
ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธ์ิอย)างจริงจังใน 5 ปEท่ีต)อยอดไปสู)ผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปAนเปGาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข)งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู)รายได�สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช)วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�าง
สังคมสูงวัยอย)างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปAนเมือง (5) การสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย)างเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6) 
การบริหารราชการแผ)นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปล่ียนโครงสร�างเศรษฐกิจ ไปสู) 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด�วยนวัตกรรม ทําน�อย ได�มาก 
เช)น (1) เปล่ียนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ$ ไปสู)สินค�าเชิงนวัตกรรม (2) เปล่ียน
จากการขับเคล่ือนประเทศด�วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู)การขับเคล่ือนด�วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร�างสรรค$ และนวัตกรรม (3) เปล่ียนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู)
การเน�นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค$ นวัตกรรม วิทยาศาสตร$ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล�วต)อยอด
ความได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช)น ด�านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได& 
5. โครงการพัฒนา (ต)อ) 
5.7 โครงการสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร$จังหวัด 

โครงการพัฒนาท�องถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได�กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม)สามารถแยกส)วนใด
ส)วนหน่ึงออกจากกันได� นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเปAน
โครงการเช่ือมต)อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร$จังหวัดท่ีได�
กําหนดข้ึนท่ีเปAนปIจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก�ไขปIญหา
ความย ากจน ห รื อก าร
เสริมสร�างให�ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง ค่ั ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต�หลักประชารัฐ 

เปAนโครงการท่ีดําเนินการภายใต�พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือร)วมดําเนินการ เปAนโครงการต)อยอดและขยายได� 
เปAนโครงการท่ีประชาชนต�องการเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ี
จะให�ท�องถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปAนท�องถ่ินท่ีพัฒนาแล�ว ด�วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน 
(ด�านการเกษตรและแหล)งนํ้า) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล�องกับเปGาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทํ าโครงการได� แก)  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร)งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต� อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ
ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช)าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน 
มีความโปร)งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ$        
มีความคลาดเคลื่อนไม)มากกว)าหรือไม)ต่ํากว)าร�อยละห�าของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ)ายในข�อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ)าย
พัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)   

5 .1 1  มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค$
และผลท่ีคาดว)าจะได�รับ 

มี การกํ าหนดดั ชนี ช้ี วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช�บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได� เช)น การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค$ท่ีเกิดท่ีสิ่ง
ท่ีได�รับ (การคาดการณ$ คาดว)าจะได�รับ) 

(5)   

5.12 ผลท่ีคาดว)าจะได�รับ 
สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ 
 

ผลท่ีได�รับเปAนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค$ท่ีตั้งไว� การได�ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต�อง
เท)ากับวัตถุประสงค$หรือมากกว)าวัตถุประสงค$ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค$
ควรคํานึงถึง (1) มีความเปAนไปได�และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได� 
(3) ระบุสิ่งท่ีต�องการดําเนินงานอย)างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได� (4) เปAนเหตุเปAนผล  สอดคล�องกับความเปAนจริง 
(5) ส)งผลต)อการบ)งบอกเวลาได� 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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๗.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงได�ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข�อมูลต)าง ๆ จาก 
 ๗.๑ ใช�แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (๑) แบบตัวบ)งชี้การปฏิบัติงาน 
  (๒) แบบบัตรคะแนน 
  (๓) แบบมุ)งวัดผลสัมฤทธิ์ 
  (๔) แบบเชิงเหตุผล 
  (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน   
  (๖) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ไขปIญหาหรือเรียนรู�จากปIญหาท่ีเกิดข้ึน 
  (๗) แบบการประเมินแบบมีส)วนร)วม 
  (๘) แบบการประเมินผลกระทบ 
  (๙) แบบประเมินความเสี่ยง 
  (๑๐) แบบการประเมินตนเอง 
  (๑๑) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค$กรปกครองส)วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องภายใต�กรอบตามข�อ (๑) 
– (๑๐) หรือเปAนแบบผสมก็ได� 
 ๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได�จริง ๆ คืออะไรค)าใช�จ)าย (Cost) เวลา 
(Time) เปAนไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม) 
 ๗.๓ ประชาชนได�ประโยชน$อย)างไรหรือราชการได�ประโยชน$อย)างไร 
 ๗.๔ วัดผลนั้นได�จริงหรือไม) หรือวัดได�เท)าไหร) 
 ๗.๕ ผลกระทบ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท	องถิ่น(พ.ศ.25๖๑ – พ.ศ.256๕) 

 
ยุทธ�ศาสตร� 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖๕ รวม ๕ ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒ 

 
 
 

๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑ 

 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗ 

 
 
 

๒๙๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๗ ๒๙๐,๐๐๐ 

๒) ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท9องเที่ยวและ
อนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

๓ 

 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 

 
 
๒๓๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 

 
 

๖๖๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 

 
 

๖๖๐,๐๐๐ 

 
 

๖ 

 
 

๖๖๐,๐๐๐ 

 
 

๒๕ 

 
 

๒,๓๒๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๒๕ ๒,๓๒๐,๐๐๐ 
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ยุทธ�ศาสตร� 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖๕ รวม ๕ ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร�างศักยภาพในการ
แข9งขัน  
๓.๑ แผนงานการศึกษา 
๓.๒ แผนงานด�านสาธารณสุข 
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๓.๔ แผนงานงบกลาง 

 
 
 

๖ 
๕ 
๔ 
 

๓ 

๒,๓๖๐,๐๐๐
๔๒๒,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐

๕,๐๖๕,๖๐๐

 
 
 

๑๓ 
๖ 
๒ 
 

๓ 

 
 
 

๓,๒๗๙,๐๐๐ 
๔๘๒,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕,๑๖๕,๖๐๐ 

 
 
 

๑๔ 
๖ 
๕ 
 

๔ 

๓,๒๓๖,๐๐๐
๔๘๕,๐๐๐
๓๐๕,๐๐๐

๕,๓๓๖,๐๐๐

 
 
 

๑๔ 
๗ 
๕ 
 

๔ 

๓,๒๒๖,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๓๐๕,๐๐๐

๕,๔๔๘,๐๐๐

 
 
 

๑๔ 
๗ 
๕ 
 

๔ 

๓,๒๒๖,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๓๐๕,๐๐๐

๕,๗๗๐,๐๐๐

 
 
 

๖๑ 
๓๑ 
๒๑ 

 
๑๘ 

๑๕,๓๒๗,๐๐๐
๒,๓๙๙,๐๐๐
๑,๒๑๕,๐๐๐

๒๖,๗๘๕,๒๐๐

รวม ๑๘ ๘,๑๑๗,๖๐๐ ๒๔ ๘,๙๕๖,๖๐๐ ๒๙ ๙,๓๖๒,๐๐๐ ๓๐ ๙,๕๐๔,๐๐๐ ๓๐ ๙,๘๒๖,๐๐๐ ๑๓๑ ๔๕,๗๖๖,๒๐๐

๔) ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอย9างสมดุลยั่งยืน 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 

 
 

๒ ๘๐,๐๐๐

 
 

๔ 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔ ๑๘๐,๐๐๐

 
 

๔ 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 

 
 

๑๘๐,๐๐๐ 

 
 

๑๘ ๘๐๐,๐๐๐

รวม ๒ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘ ๘๐๐,๐๐๐
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ยุทธ�ศาสตร� 

ป� ๒๕๖๑ ป� ๒๕๖๒ ป� ๒๕๖๓ ป� ๒๕๖๔ ป� ๒๕๖๕ รวม ๕ ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
๕.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน 
๕.๔ แผนงาน สร�างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
 

๑ 
๔ 
- 
- 

 
 

๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

- 
- 

 
 

๔ 
๔ 
๘ 
- 

 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐ 
๕๙๐,๐๐๐ 

- 

 
 

๑๒ 
๔ 

๒๓ 
๑ 

 
 

๗๔๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๖,๖๖๑,๕๐๐
๗๐,๐๐๐

 
 

๙ 
๔ 

๑๒ 
๒ 

๓๔๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๔,๐๓๓,๔๔๐
๑๒๐,๐๐๐

 
 

๑๐ 
๔ 
๙ 
๒ 

๓๔๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๓,๒๙๘,๗๕๐
๑๒๐,๐๐๐

 
 

๓๖ 
๒๐ 
๕๐ 
๕ 

๑,๕๕๐,๐๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐

๑๔,๕๘๓,๖๙๐
๓๑๐,๐๐๐

รวม ๕ ๓๑๐,๐๐๐ ๑๖ ๙๙๐,๐๐๐ ๔๐ ๗,๗๖๑,๕๐๐ ๒๗ ๔,๗๘๓,๔๔๐ ๒๕ ๔,๐๔๘,๗๕๐ ๑๑๓ ๑๗,๘๒๓,๖๙๐ 

รวมทั้งหมด ๒๙ ๘,๖๖๗,๖๐๐ ๔๙ ๑๐,๔๐๖,๖๐๐ ๘๑ ๑๘,๐๔๓,๕๐๐ ๖๙ ๑๕,๒๐๗,๔๔๐ ๖๖ ๑๔,๗๔๔,๗๕๐ ๒๙๔ ๖๗,๐๖๙,๘๙๐ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

องค$การบริหารส(วนตําบลกกปลาซิว 
ยุทธศาสตร$จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส(วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ$
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
 

๑.เพื่อสร�างความเข�าใจ 
และทําให�ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชต(าง ๆ ที่
มีอยู(ในประเทศไทย 

จํานวนผู�เข�าร(วม
โครงการ ๕๐ 
คน 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
๕๐ คน 

๑.เกิดการร(วมคิด 
ร(วมปฏิบัติที่นํา
ผลประโยชน$มาถึง
ประชาชน 
ตลอดจนให�มีการ
จัดทําระบบ       
ข�อมูลพันธุกรรม
พืช  

สํานักปลัด 

๒ โครงการฝPกอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหม(ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อส(งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพ
เกษตรกร 

จํานวนผู�เข�าร(วม
โครงการ ๕๐ 
คน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000  จํานวน
ผู�เข�าร(วม
๕๐ คน 

๑.ประชาชนมี
รายได�เสริม 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร$จังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการค�าการลงทุน และการท(องเที่ยว 
ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส(วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการค�าการลงทุน และการท(องเที่ยว 
2.ยุทธศาสตร$การพัฒนาการท(องเที่ยวและอนุรักษ$วัฒนธรรมไทย 
๒.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการส(งเสริมการท(อง
เที่ยวอนุรักษ$เชิงนิเวศน$ 

1.เพื่อกระตุ�น
จิตสํานึกของคนใน
ท�องถิ่นให�รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลกก
ปลาซิว 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
กิจกรรม 
100 คน 

1.ประชาชนเห็น
คุณค(าและหันมา
อนุรักษ$ธรรมชาติ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

๒. โครงการส(งเสริม
กิจกรรมวันผู�สูงอายุ 

1.เพื่อส(งเสริม
ประเพณีท�องถิ่นและ
ให�ความสําคัญแก(
ผู�สูงอายุ 

ส(งเสริมกิจกรรม
ผู�สูงอายุในพื้นที่
ตําบลกกปลาซิว 

80,000 
 

80,000 80,000 80,000 ๘๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
กิจกรรม 
500 คน 

1.เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได�
ร(วมกันสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ไทยคงอยู( 

สํานักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. โครงการส(งเสริม
สนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิปWญญา
ท�องถิ่นและวันสําคัญ
ทางศาสนาและวันสําคัญ
ต(าง ๆ ของชาติและงาน
รัฐพิธีต(าง ๆ 

1.เพื่ออนุรักษ$ ฟYZนฟู
ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิปWญญา
ท�องถิ่นวันสําคัญทาง
ศาสนา และวันสําคัญ
ต(าง ๆ ของชาติและ
งานรัฐพิธีต(าง ๆ 

กิจกรรมอนุรักษ$ ฟYZนฟู
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณี และภูมิ
ปWญญาท�องถิ่น     

  1. วันวิสาขบูชา 
  2. วันป[ยมหาราช 
  3. วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู(หัวฯ  

  4 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระราชินี 

  5. วันพ(อแห(งชาติ 
  6. วันแม(แห(งชาติ 
  ฯลฯ 

20,000 
 

 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕๐,๐๐๐ มีการจัด
หรือนํา
บุคลากร 
มวลชนเข�า
ร(วม
กิจกรรม ป]
ละ 6 ครั้ง 

 

๑.ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปWญญาท�องถิ่น  
วันสําคัญทาง
ศาสนา และวัน
สําคัญ ต(าง ๆ  
ของชาติคงอยู(
สืบไป 
 

กอง
การศึกษา
ฯ  

๔. โครงการสืบสาน
ประเพณีท�องถิ่นภูผายล 

๑.เพื่อเป_นการ
อนุรักษ$ ฟYZนฟูศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ท�องถิ่น/ภูมิปWญญา 
ท�องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
ส(งเสริมงาน
ประเพณีท�องถิ่น 

- - 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จํานวน ๘ 
หมู(บ�าน 

๑.ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามอยู(คู(ท�องถิ่น
สืบไป 

สภา
วัฒนธรรม
จังหวัด 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕. โครงการสืบสาน
ประเพณี 
วันลอยกระทง 

๑.เพื่อสืบสานประเพณี 
วันลอยกระทง 
ให�คงอยู(สืบไป 
 

ประชาชน
ตําบลกกปลา
ซิว เข�าร(วม
กิจกรรม  

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ตําบลกกปลา
ซิว เข�าร(วม
กิจกรรม 
ป]ละ 1 ครั้ง 

๑.มีประเพณี
อันดีงามคงอยู(
สืบไป 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๖. โครงการเงินอุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตําบลกกปลา
ซิว 

๑.เพื่อบํารุงรักษาและ
อนุรักษ$สถาบันศาสนา
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ปWญญาท�องถิ่น 

สภา
วัฒนธรรม
ตําบลกกปลา
ซิว ๑ แห(ง 

- ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑.สภา
วัฒนธรรม
ตําบลกกปลา
ซิวได�ดําเนิน
กิจกรรม
เกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาและ
อนุรักษ$สถาบัน
ศาสนา
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและ
ภูมิปWญญา
ท�องถิ่น 

๑.ตําบลกก
ปลาซิวมีการ
บํารุงรักษา
และอนุรักษ$
สถาบันศาสนา
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปWญญา
ท�องถิ่นคงอยู(
สืบไป 

กอง
การศึกษา 
ฯ 
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ยุทธศาสตร$จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร�างศักยภาพในการแข(งขัน 
ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส(วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร�างศักยภาพในการแข(งขัน 
3.ยุทธศาสตร$การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร�างศักยภาพในการแข(งขัน  
๓.๑ แผนงาน การศึกษา 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการอาหารเสริม 
(นม)ศูนย$พัฒนาเด็กเล็ก  

๑.เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ศูนย$พัฒนา
เด็กเล็กบ�านกกปลาซิว 

เด็ก 110 คน 
 

200,000 230,000 20๘,000 200,000 200,000 ร�อยละ 
100 ของ
เด็กนักเรียน
ได�ดื่มนมทุก
คน ทุกวัน 
(เว�นเสาร$-
อาทิตย$) 

๑.เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร(างกาย
แข็งแรง 
สมบูรณ$ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒. โครงการซ�อมแผน
ป9องกันการเกิดอัคคีภัย 
 

 

๑.เพื่อฝPกซ�อมสําหรับ
การป9องกันการเกิด
อัคคีภัย 
 

ผู�ร(วม 
ซ�อมแผน 
50 คน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 
100 ของ
ศูนย$พัฒนา
เด็กเล็กมี
การฝPกซ�อม
แผนป9องกัน
การเกิด
อัคคีภัย 

๑.ครู ผู�ดูแลเด็ก  
และผู�เกี่ยวข�อง 
มีทักษะ 
สามารถ
ช(วยเหลือตนเอง
และผู�อื่นใน
ภาวะฉุกเฉิน
ขณะเกิด
อัคคีภัย  

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. โครงการสนับสนุน
ค(าใช�จ(ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
 
๓.1. โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนรู� อุปกรณ$การ
เรียนการสอน และ
เครื่องเล(นเสริม
พัฒนาการเด็ก 
 
 
 

 
 
 
 
1. เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนรู� 
อุปกรณ$การเรียนการสอน 
และเครื่องเล(นเสริม
พัฒนาการเด็กที่มีความ
เหมาะสมเพียงพอ และมี
คุณภาพมาใช�พัฒนาการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
เด็ก ๑๑๐ 
คน 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

221,000 

 
 
 
 

152,000 

 
 
 
 

179,000 

 
 
 
 

179,000 

 
 
 
 
ร�อยละ 
100  
ของศูนย$
พัฒนา 
เด็กเล็กมีสื่อ
การเรียนรู� 
อุปกรณ$การ
เรียนการ
สอน และ
เครื่องเล(น
เสริมพัฒนา 
การที่มีความ
เหมาะสม
เพียงพอและ 
มีคุณภาพ 

 
 
 
 
๑.เด็กมีสื่อการ
เรียนรู� อุปกรณ$
การเรียนการ
สอน และเครื่อง
เล(นเสริมพัฒนา 
การที่มีความ
เหมาะสม
เพียงพอและมี
คุณภาพใช� 

 
 
 
 
ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 ๓.2. โครงการอาหาร
กลางวันศูนย$พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 

1. เพื่อให�เด็ก 
ได�รับประทานอาหาร
กลางวัน 
ทุกวันทําการ ถูกต�อง 
ครบถ�วน 

เด็ก ๑๑๐ คน - 569,000 539,000 515,000 515,000 ร�อยละ 100  
ของเด็กได� 
รับประทาน
อาหาร
กลางวันทุกวัน
ทําการ 
ถูกต�อง 
ครบถ�วน 

๑.เด็กไม(มี
ภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 

 ๓.3. โครงการสนับสนุน
ค(าหนังสือเรียน สําหรับ 
เด็กปฐมวัย 

 
 
 

1. เพื่อส(งเสริมให�เด็ก
มีหนังสือเรียนที่
เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

เด็ก ๑๑๐ คน 
 

- 23,000 22,000 21,000 21,000 เด็ก (อายุ 3-
5ป]) ในศูนย$
พัฒนาเด็กเล็ก 
ร�อยละ 100 
มีหนังสือเรียน
ที่เหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑.เด็กมี
หนังสือ เรียน
ที่เหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 
 

ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 ๓.4. โครงการสนับสนุน
ค(าอุปกรณ$การเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 

1. เพื่อส(งเสริมให�เด็ก
มีอุปกรณ$การเรียนที่
เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 
 

เด็ก ๑๑๐ คน - 23,000 22,000 21,000 21,000 เด็กนักเรียน 
(อายุ 3-5 ป])  
ในศูนย$พัฒนา 
เด็กเล็ก ร�อย
ละ 100 มี
อุปกรณ$การ
เรียนที่
เหมาะสมและ 
มี
ประสิทธิภาพ 

๑.เด็กมีอุปกรณ$
การเรียนที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 

 ๓.5. โครงการสนับสนุน
ค(าเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 

1. เพื่อส(งเสริมให�เด็ก
มีอุปกรณ$การเรียนที่
เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 
 

เด็ก ๑๑๐ คน 
 

- 23,000 33,000 32,000 32,000 เด็กนักเรียน 
(อายุ 3-5ป])  
ในศูนย$พัฒนา 
เด็กเล็ก ร�อย
ละ 100มี
เครื่องแบบ
นักเรียนที่ 
เหมาะสมและ 
มี
ประสิทธิภาพ 

๑.เด็กมีเครื่อง 
แบบนักเรียนที่
เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

 ๓.6. โครงการส(งเสริม
พัฒนาผู�เรียนระดับ
ปฐมวัย  
  
 
 
 
 

1. เพื่อให�เด็ก  
มีพัฒนาการ 
ด�านร(างกาย  
2. เพื่อให�เด็ก  
มีพัฒนาการ 
อารมณ$และจิตใจ 
3. เพื่อให�เด็ก 
มีพัฒนาการ 
ด�านสังคม 
4. เพื่อให�เด็ก  
มีพัฒนาการ 
ด�านสติปWญญา  
 

เด็ก ๑๑๐ คน - 50,000 48,000 46,000 46,000 1. เด็กร�อยละ 
80 มี
พัฒนาการ 
ด�านร(างกาย 
2. เด็ก ร�อย
ละ 80 มี
พัฒนาการ
อารมณ$และ
จิตใจ 
3. เด็ก ร�อย
ละ 80 มี
พัฒนาการ
ด�านสังคม 
4. เด็ก ร�อย
ละ 80 มี
พัฒนาการ
ด�านสติปWญญา  
 

1. เด็กมีพัฒนา
ด�านร(างกาย 
2. เด็กมีพัฒนา
ด�านอารมณ$ 
และจิตใจ 
3. เด็กมีพัฒนา 
การด�านสังคม 
4. เด็กมี 
พัฒนาการ 
ด�านสติปWญญา 

ศพด.บ�าน
กกปลาซิว 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔. โครงการอุดหนุน
ค(าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 2 โรงเรียน 

 

๑.เพื่อให�เด็กนักเรียน 
ได�รับประทานอาหาร
กลางวัน 
ทุกวันทําการ ถูกต�อง 
ครบถ�วน 

เด็กนักเรียน 
อบ.1-ป.6 
336 คน 

 
 

1,336,000 1,336,000 1,344,000 1,344,000 1,344,000 ร�อยละ 100  
ของเด็กนักเรียน
ได�รับประทาน
อาหารกลางวัน
ทุกวัน ถูกต�อง
ครบถ�วน 

๑.เด็กไม(มีภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๕. โครงการอาหารเสริม 
(นม) เด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 
โรงเรียน 

 

๑.เพื่อให�เด็กนักเรียน 
ได�ดื่มนม ถูกต�อง 
ครบถ�วน 

เด็กนักเรียน 
อบ.1-ป.6 
336 คน 

 
 

634,000 634,000 638,000 638,000 638,000 ร�อยละ 100  
ของเด็กนักเรียน
นักเรียนดื่มนม 
ถูกต�องครบถ�วน 
 

๑.เด็กมีสุขภาพ
ร(างกายแข็งแรง 
สมบูรณ$ 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖. โครงการลูกเสือจิ๋ว ๑.เพื่อส(งเสริม
พัฒนาการ  
4 ด�าน  
(ด�านร(างกาย อารมณ$-
จิตใจ สังคม และ 
สติปWญญา) 

เด็ก 110 คน 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 90  
ของเด็กนักเรียน 
มีพัฒนาการ
ครบ  
4 ด�าน (ด�าน
ร(างกาย อารมณ$ 
-จิตใจ สังคม 
และ สติปWญญา) 

๑.เด็กนักเรียน 
มีพัฒนาการ
ครบ 4 ด�าน 
(ด�านร(างกาย 
อารมณ$-จิตใจ 
สังคม และ 
สติปWญญา) 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๗. โครงการเงินอุดหนุน
ส(งเสริมทักษะทาง
วิชาการนักเรียน 

 
 

๑.เพื่อส(งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียน 
ในพื้นที่ตําบล
กกปลาซิว 
 

100,000 100,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 ร�อยละ 80  
ของเด็กนักเรียน 
ในพื้นที่ตําบล 
กกปลาซิวมี
ทักษะทางวิชา
การศึกษาสูงขึ้น 

๑.เด็กนักเรียน 
ในพื้นที่ตําบล 
กกปลาซิวมี
ทักษะทางวิชา
การศึกษา
สูงขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘. โครงการบ�านรักการอ(าน ๑.เพื่อส�งเสริมการอ�าน  
 

ที่อ(านหนังสือ
ประจําหมู(บ�าน
หมู( 1 - 9 

- - 10,000 10,000 10,000 เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบล
กกปลาซิว 9 
หมู(บ�าน ได�รับ
การปลูกฝ#งการ
รักการอ�านมาก
ขึ้น  

๑.เด็กเยาวชน 
ประชาชน
ตําบลกกปลา
ซิว 9 หมู(บ�าน 
ได�รับการ
ปลูกฝ#งการรัก
การอ�านมากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๙. โครงการวันเด็กแห(งชาติ ๑.เพื่อกระตุ�นให�เด็ก
ตระหนักในสิทธิและ
หน�าที่ความรับผิดชอบ
ต�อตนเองและสังคม  
 

สถานศึกษา 3 
แห(ง  

80,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนจาก 
รร.บ�านกกปลา
ซิว นาโด(, รร.
บ�านหนองครอง
ราษฎร$ประสงค$, 
ศพด. 

บ�านกกปลาซิว  
ร�อยละ 100  
เข�าร(วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู�
ความสามารถ  

๑.เด็กมี
พัฒนาการครบ 
4 ด�าน (ด�าน
ร(างกาย 
อารมณ$-จิตใจ 
สังคม และ 
สติปWญญา) 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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๓.๒ แผนงานด�านสาธารณสุข 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝPกอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมู(บ�าน 

1.เพื่อให�ผู�นํากลุ(ม
องค$กร ปฏิบัติหน�าที่ได�
อย(างถูกต�องตาม
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผู�นําชุมชน/กลุ(ม 
อสม. 

- - - 
 

20,000 
 

20,๐๐๐ จํานวน 
40 คน 

1.ผู�นํากลุ(มต(าง ๆ
ในตําบลกกปลา
ซิวปฏิบัติหน�าที่ได�
อย(างถูกต�องตาม
ระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการป9องกันและ
แก�ไขปWญหาคุณภาพน้ํา 

1.สํารวจและ
ตรวจสอบแหล(งกําเนิด
มลพิษในพื้นที่ลุ(มน้ําพุง 

ลําน้ําพุง 10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ๑๐,๐๐๐ 4 ครั้ง/ป] 1.ประชาชนได�
ทราบปริมาณ
มลพิษตามลําน้ํา 

ก(องช(าง 

๓ โครงการกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายและรณรงค$การ
ป9องกันโรคติดต(อและ
โรคระบาด 
 ต(าง ๆ 

1.เพื่อควบคุมและ
ป9องกันโรคติดต(อและ
โรคระบาดต(าง ๆ 

จัดซื้อวัสดุ ทาง
วิทยาศาสตร$
การแพทย$  
จ�างเหมาบริการ
ในการฉีดพ(น
กําจัดยุงลาย
และการฉีด
วัคซีนสุนัข 

100,000 
 

 

100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 9 หมู( 1.ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
จากโรคติดต(อ
และโรคระบาด 
ร�อยละ ๑๐๐ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 



ผ.๐๒ 

  

แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว (พ.ศ.2561 – 256๕) หน�า 60 

  

 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔. โครงการพระราชดําริ
ด�านสาธารณสุขอื่น ๆ 

๑.เพื่อเสริมสร�าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลกกปลาซิว 

จํานวน ๙ 
หมู(บ�าน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
ร�อยละ ๗๐  

๑.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี 

สํานักปลัด 

๕. โครงการสัตว$ ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ�า 

๑.เพื่อป9องกันและ
ควบคุมไม(ให�สุนัขและ
แมวเป_นโรคพิษสุนัขบ�า 
ซึ่งจะเป_นผลให�คนและ
สัตว$ ปลอดภัย และไม(มี
ผู�เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบ�า 

๑.พื้นที่ในตําบล
กกปลาซิว 

- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑.จํานวน
สุนัข และ
แมวได�วัคซีน
ร�อยละ ๘๐ 

๑. การเกิดโรค
พิษสุนัขบ�าใน
พื้นที่ลดน�อยลง 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖. โครงการสํารวจข�อมูล
สัตว$และขึ้นทะเบียนสัตว$
ตามโครงการสัตว$ ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ�า 

๑.เพื่อสํารวจข�อมูล
สุนัขและแมวในตําบล
กกปลาซิว 

จํานวนสุนัขและ
แมว ๑,๒๕๕ 
ตัว 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวน 
๑,๒๕๕ ตัว 

๑.ได�ข�อมูลสุนัข
และแมว
ครบถ�วน 

สํานักปลัด 

๗. โครงการฝPกอบรมสร�าง
เสริมสุขภาพผู�สูงอายุ
และผู�พิการ 

1.เพื่อให�ผู�สูงอายุและ
และผู�พิการมีความรู�
ด�านสุขอนามัย 

อบรม ผู�สูงอายุ
,ผู�พิการในตําบล
กกปลาซิว 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนร�อย
ละ ๙๐ ของ
ผู�สูงอายุและ
ผู�พิการใน
ตําบลกก
ปลาซิว 

1.ผู�สูงอายุและ
ผู�พิการมีความรู�
ด�านสุขภาพ 

สํานักปลัด 
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๓.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการแข(งขัน 
กีฬาเด็ก 

๑.เพื่อส(งเสริม
พัฒนาการ  
4 ด�าน  
(ด�านร(างกาย อารมณ$-
จิตใจ สังคม และ 
สติปWญญา) 

เด็ก 110 คน 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร�อยละ 90  
ของเด็ก
นักเรียน 
มีพัฒนาการ
ครบ  
4 ด�าน (ด�าน
ร(างกาย 
อารมณ$-จิตใจ 
สังคม และ 
สติปWญญา) 

๑.เด็กนักเรียน 
มีพัฒนาการครบ  
4 ด�าน (ด�าน
ร(างกาย อารมณ$-
จิตใจ สังคม และ 
สติปWญญา) 
 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒. โครงการแข(งขันกีฬาต�าน
ยาเสพติด 
 

๑.เพื่อเสริมสร�างให�
ประชาชนและกลุ(ม
เยาวชนมีสุขภาพ 
ที่ดีทั้งด�านร(างกายและ
จิตใจไม(ยุ(งเกี่ยวกับยา
เสพติด  
 

เด็ก เยาวชน
และประชา ชน
ในพื้นที่ตําบล
กกปลาซิว 9
หมู(บ�าน ร(วม
การแข(งขันกีฬา
ฯ ป]ละ 1 ครั้ง  

150,000 - 150,000 150,000 150,000 เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ในพื้นที่ตําบล 
กกปลาซิว 9
หมู(บ�าน ร(วม
การแข(งขัน
กีฬาฯ ป]ละ 1 
ครั้ง 

๑.เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
พื้นที่ตําบล 
กกปลาซิวได�
พัฒนาศักยภาพ 
ด�านกีฬา  
 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. โครงการจัดส(งทีม/
นักกีฬาเข�าร(วมการ
แข(งขันกีฬากับหน(วยงาน
อื่น  
 

๑.เพื่อส(งเสริมการเล(น
กีฬาและพัฒนาด�าน
กีฬาไปสู(การแข(งขันให�
ระดับที่สูงขึ้น  

ทีมนักกีฬาใน
พื้นที่ตําบลกก
ปลาซิว  
ป]ละ 1 ครั้ง 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 เด็กเยาวชนและ
ประชา ชนใน
พื้นที่ตําบลกก
ปลาซิว 9
หมู(บ�าน ร(วม
การแข(งขันกีฬา
ฯ ป]ละ 1 ครั้ง 

๑.ประชาชน
ในพื้นที่ได�
พัฒนา
ศักยภาพด�าน
กีฬา  
 

กอง
การศึกษา 

๔. โครงการสนับสนุนการ
ออกกําลังกายในหมู�ของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน  
 

๑.เพื่อส�งเสริมสนับสนุน
ให�เด็ก เยาวชน  
และประชาชน  
ออกกําลังกาย  
 

จัดหาอุปกรณ$
กีฬาให�เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน  
ในพื้นที่ตําบล
กกปลาซิว 
ป]ละ 1 ครั้ง  

90,000 - 90,000 90,000 90,000 เด็กเยาวชน  
และประชาชน
ตําบลกกปลาซิว 
มีอุปกรณ2กีฬา
ในการออก
กําลังกายและ
เล�นกีฬา  
 

๑.เด็กเยาวชน  
และประชาชน
ตําบลกกปลา
ซิว 
มีอุปกรณ2กีฬา
ในการออก
กําลังกายและ
เล�นกีฬา  

กอง
การศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 



ผ.๐๒ 

  

แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว (พ.ศ.2561 – 256๕) หน�า 64 

  

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕. โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กีฬา  
 

๑.เพื่อส�งเสริมสนับสนุน
ให�เด็กและเยาวชน
พัฒนาทักษะกีฬา  
 

เด็ก และ
เยาวชน จํานวน 
๕๐ คน 

 

- 20,000 ๓๕,000 ๓๕,000 ๓๕,000 จํานวนเด็ก และ
เยาวชน  
ได�เรียนรู�และ
เพิ่มทักษะด�าน
กีฬา จํานวน 
๕๐ คน  
 

๑.เด็กและ
เยาวชน  
ตําบลกกปลา
ซิวมี
พัฒนาการ
กีฬาไปสู�การ
แข�งขัน 
ในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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๓.๔ แผนงาน งบกลาง 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนและสงเคราะห$
เบี้ยยังชีพแก(ผู�สูงอายุ 

1.เพื่อให�การช(วยเหลือ
สงเคราะห$เบี้ยยังชีพแก(
ผู�สูงอายุให�มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ผู�สูงอายุใน
ตําบลกกปลา
ซิว 
  

3,๔00,000 
 

3,๕00,000 
 

3,๖00,000 
 

3,๗00,000 ๔,๐00,000 ได�รับการ
สงเคราะ
ห$ ร�อย
ละ ๑๐๐ 
ของ
จํานวน
ผู�สูงอายุ 

๑.ผู�สูงอายุได�รับ
การช(วยเหลือ
อย(างทั่วถึง และ
บรรเทาปWญหา
ความเดือดร�อน
และได�รับ 
การดูแลจาก
สังคม ทําให�มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๒ สนับสนุนและสงเคราะห$
เบี้ยยังชีพแก(คนพิการ 

๑.เพื่อให�การช(วยเหลือ
สงเคราะห$เบี้ยยังชีพแก( 
ผู�พิการให�มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ผู�พิการใน
ตําบลกกปลา
ซิว 
 

1,641,๖00 
 

1,641,๖00 
 

1,6๕๐,๐00 
 

1,6๖๐,๐00 
 

1,6๘๐,๐00 
 

ได�รับการ
สงเคราะ
ห$ ร�อย
ละ ๑๐๐ 
ของ
จํานวนผู�
พิการ 

๑.ผู�พิการได�รับการ 
ช(วยเหลืออย(าง
ทั่วถึง และ
บรรเทาปWญหา 
ความเดือดร�อน
และได�รับการ
ดูแลจากสังคม  

สํานักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. สนับสนุนและสงเคราะห$
เบี้ยยังชีพแก(ผู�ปgวยโรค
เอดส$ 

๑.เพื่อให�การช(วยเหลือ
สงเคราะห$เบี้ยยังชีพแก(
ผู�ปgวยโรคเอดส$ให�มี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

ผู�ปgวยโรค
เอดส$ 
ในตําบลกก
ปลาซิว 

24,000 
 

 

24,000 
 

2๖,000 
 

2๘,000 
 

๓๐,๐๐๐๐ ได�รับการ
สงเคราะ
ห$ ร�อย
ละ ๑๐๐ 
ของ
จํานวน
ผู�ปgวย
เอดส$ 

๑.ผู�ปgวยได�รับการ
ช(วยเหลืออย(าง
ทั่วถึง และ
บรรเทาปWญหา
ความเดือดร�อน
และได�รับ 
การดูแลจาก
สังคม ทําให�มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

๔. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลกกปลาซิว 

๑.เพื่อสนับสนุนให�
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลกกปลา
ซิวดําเนินงานในด�าน
สาธารณสุข 

จํานวน ๑ 
กองทุน 

- - ๖๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จํานวน 
๑ 
กองทุน 

๑.ประชาชนใน
พื้นตําบลกกปลา
ซิวเข�าถึงด�าน
บริการ
สาธารณสุข 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร$จังหวัด ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส(วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างสมดุลยั่งยืน 
4.ยุทธศาสตร$การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย(างสมดุลยั่งยืน 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอนุรักษ$
ทรัพยากรปgาไม� 

1.เพื่อปลูกปgาทดแทน 
2.เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นที่ปgา 
ตําบล 
กกปลาซิว 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ จํานวน 
500 ไร( 

1.เพื่อปรับความ
สมดุลกลับคืนสู(
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

๒ โครงการจัดทําแนว
ป9องกันไฟปgาเพื่อป9องกัน
การเกิดภัยธรรมชาติและ
อนุรักษ$สิ่งแวดล�อม 

๑.เพื่อป9องกันไฟไหม�
โบราณสถานวัดและปgา
ชุมชน 

พื้นที่ปgาในเขต
ตําบลกกปลา
ซิว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน 
๙ หมู( 

๑.รักษาความ
สมดุลสู(ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

๓ โครงการปลูกปgาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ�าอยู(หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร  
 

๑.เพื่อสร�างระบบ
นิเวศน$เกิดความสมดุล
ธรรมชาติ และให�
ประชาชนตระหนักใน
การรักษา 
สิ่งแวดล�อม 
 

พื้นที่ปgาในเขต
ตําบลกกปลา
ซิว 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
กิจกรรม 
๑๕๐ คน 

๑.สร�างระบบ
นิเวศน$เกิดความ
สมดุลธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔. โครงการปลูกปgาเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล 
 

 ๑.เพื่อน�อมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความ
จงรักภักดี 

พื้นที่ปgาในเขต
ตําบลกกปลา
ซิว 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
กิจกรรม 
๑๕๐ คน 

๑.สร�างระบบ
นิเวศน$เกิดความ
สมดุลธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
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ยุทธศาสตร$จังหวัด ที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
ยุทธศาสตร$การพัฒนาขององค$กรปกครองส(วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
5.ยุทธศาสตร$การการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการอบรมจริยธรรม
นักการเมืองและ
พนักงานส(วนท�องถิ่น 

1.เพื่อสร�างจิตสํานึกที่
ดีให�บุคลากรสามารถ
นําหลักคุณธรรม  
จริยธรรมมาใช�ในการ
ดําเนินชีวิตมีการ
พัฒนาด�านอารมณ$ 
สังคม รับฟWงความ
คิดเห็นของผู�อื่น 
 

นักการเมือง/
พนักงานส(วน
ท�องถิ่น 

- - 20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม
กิจกรรม 
55 คน 

1.นักการเมือง/
พนักงานส(วน
ท�องถิ่นและ
พนักงานจ�าง ได�รับ
ความรู� ความเข�าใจ
ในเรื่องของ
ศีลธรรมจริยธรรม  
เพื่อให�การ
ปฏิบัติงานร(วมกั 
น 

สํานักปลัด 

๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

1.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด�าน
การบริการประชาชน 
 

บุคลากรใน
ตําบล 
กกปลาซิว 

- - 
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ - ความพึง
พอใจร�อย
ละ ๗๐
ของ
ประชาชน
ผู�มาใช�
บริการ 

1.ประชาชนได�
ประโยชน$สูงสุดใน
งานการบริการ
ขององค$การ
บริหารส(วนตําบล 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 

1.เพื่อปรับปรุงระบบ
และเผยแพร(
ประชาสัมพันธ$ข(าวสาร
ของทางราชการ 

เว็บไซต$ web 
Side องค$การ
บริหารส(วน
ตําบลกกปลา
ซิว 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑ 
เว็บไซต$ 

1.ประชาชน
รับทราบข�อมูล
ข(าวสารอย(าง
ทั่วถึง 

สํานักปลัด 

๔. โครงการปกป9องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย$ 

๑.เพื่อปกป9องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย$ 
และสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

ประชาชน
ตําบลกกปลา
ซิว 

- ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.ประชาชน
เข�าร(วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจไม(น�อย
กว(า ร�อยละ  
๘๐ 

๑.ประชาชนมี
ความตระหนักใน
การร(วมกันแสดง
พลังปกป9องและ
เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย$ 
และมีความรู�ความ
เข�าใจเกี่ยวกับพระ
ราชกรณียกิจ 
โครงการ
พระราชดําริ 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕. โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ – หรือส(งรับ
เสด็จ 

๑.เพื่อเป_นค(าใช�จ(ายใน
การเตรียมการรับเสด็จ
ฯ หรือส(งรับเสด็จฯ 
เช(น การจัดทําซุ�มรับ
เสด็จฯ การประดับธง
ทิว ค(าจัดเตรียม
มวลชนในการเฝ9ารับ
และส(งเสด็จ ฯ และ
ค(าใช�จ(ายอื่น ๆ ในการ
เตรียมการเฝ9ารับและ
ส(งเสด็จฯ 

กลุ(มพลัง
มวลชนในเขต
ตําบลกกปลา
ซิวจํานวน ๙ 

หมู(บ�าน 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู�ร(วม
กิจกรรม
จํานวน 
๒๐๐ คน 

๑.การ
เตรียมการเฝ9า
รับเสด็จฯ – ส(ง
เสด็จฯเป_นไป
ด�วยความ
เรียบร�อยและ
สมพระเกียรติ
และเพื่อเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย$
เป_นศูนย$รวมยึด
เหนี่ยวจิตใจ
และคงอยู(คู(ชาติ
ไทยตลอดไป 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖. โครงการฝPกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหาร
ท�องถิ่น สมาชิกสภา
ท�องถิ่น พนักงานส(วน
ท�องถิ่น และพนักงานจ�าง 

๑.เพื่อให�คณะผู�บริหาร
ท�องถิ่น สมาชิกสภา
ท�องถิ่น พนักงานส(วน
ท�องถิ่น และพนักงาน
จ�าง สามารถเรียนรู�ทํา
ความเข�าในเนื้อหาและ
สาระสําคัญของ
กฎหมาย ที่เกี่ยวเนื่อง
ในการบริหารงานส(วน
ท�องถิ่น 

๑.ผู�บริหาร
ท�องถิ่น 
สมาชิกสภา
ท�องถิ่น 
พนักงานส(วน
ท�องถิ่น และ
พนักงานจ�าง 

- - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ จํานวน ๕๕ 
คน 

๑.ผู�บริหาร
ท�องถิ่น สมาชิก
สภาท�องถิ่น 
พนักงานส(วน
ท�องถิ่น และ
พนักงานจ�าง 
สามารถเรียนรู�
ทําความเข�าใน
เนื้อหาและ
สาระสําคัญของ
กฎหมาย ที่
เกี่ยวเนื่องใน
การบริหารงาน
ส(วนท�องถิ่น 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗. โครงการอบรมให�ความรู�
ด�านระเบียบกฎหมาย
ท�องถิ่น ผู�บริหาร และ
สมาชิกสภาท�องถิ่น 

๑เพื่อให�คณะผู�บริหาร
ท�องถิ่น สมาชิกสภา
ท�องถิ่น เข�าใจเนื้อหา
กฎหมายระเบียบคําสั่ง
หลักเกณฑ$ต(าง ๆ  

๑.ผู�บริหาร
ท�องถิ่น และ
สมาชิกสภา
ท�องถิ่น 

- - ๕๐,๐๐๐ -  ๕๐,๐๐๐ จํานวน 
๒๒ คน 

๑.ผู�บริหารท�องถิ่น 
และสมาชิกสภา
ท�องถิ่น ได�เพิ่มพูน
ความรู�ความเข�าใจ
ระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไท
ยว(าด�วยข�อบังคับ
การประชุมสภา
ท�องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๗ 

สํานักปลัด 

๘. โครงการส(งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
การป9องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

๑. เพื่อให�พนักงาน
ส(วนท�องถิ่นและ
พนักงานจ�างใน
สํานักงานได�รับการ
ส(งเสริมให�ได�รับการ
ยึดถือให�ปฏิบัติตนอันที่
จะมุ(งปฏิบัติหน�าที่ด�วย
ความซื่อสัตย$สุจริต 

ผู�บริหาร,
สมาชิกสภา
ท�องถิ่น,
พนักงานส(วน
ท�องถิ่นและ
พนักงานจ�าง  

- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน 
๕๐ คน 

๑.ผู�บริหาร,สมาชิก
สภาท�องถิ่น,พนักงาน
ส(วนท�องถิ่นและ
พนักงานจ�าง ได�รับ
การเสริมสร�าง 
ความเข�มแข็งด�าน
คุณธรรมจริยธรรม
ภายใต�หลักธรรมาภิ
บาล 
 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส(งเสริม
บูรณาการแผนชุมชน
และประชาคมระดับ
ชุมชน/ตําบล 
 

๑.เพื่อให�แผนชุมชน
สอดคล�องและ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาของ
องค$การบริหารส(วน
ตําบล 

๑.
คณะกรรมการ
ชุมชนที่มีหน�าที่
เกี่ยวข�องกับ
การจัดทําแผน
ชุมชน จํานวน 
๙ หมู(บ�าน 
และประชาชน
ที่มีสิทธิ
เลือกตั้งร�อย
ละ ๕ ของ
ชุมชน 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๙๐ คน ๑.ให�ประชาชน
รู�จักแนวทางการ
จัดทําแผนชุมชน 

สํานักปลัด 

๑๐ โครงการส(งเสริมการมี
ส(วนร(วมเพื่อป9องกันการ
ทุจริต 

1.เพื่อส(งเสริมการมี
ส(วนร(วมเพื่อป9องกัน
การทุจริต 

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบลกก
ปลาซิว 

- - 
 

50,000 
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ จํานวน 
๕๐ คน 

1.ตําบลกกปลาซิว 
ปลอดการทุจริต 

สํานักปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๑. โครงการงานรัฐพิธี และ
วันสําคัญต(าง ๆ ของชาติ 
 
 

๑.เพื่อยกย(อง เชิดชู
เกียรติ บุคคลสําคัญ
หรือผู�ที่ดํารงตนเป_น
แบบอย(างที่ดี 

๑.ประชาชน 
2 เด็กและ
เยาวชน 
๓.ผู�นําชุมชน 
5 ข�าราชการ 
พนักงาน 
ลูกจ�าง 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.ผู�เข�าร(วม
โครงการต(าง 
ๆ ไม(น�อยกว(า
ร�อยละ ๕๐  

๑. เกิดความ
สํานึกและ
ตระหนักถึง
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย$ 

สํานักปลัด 

๑๒. โครงการเลือกตั้งนายก
องค$การบริหารส(วน
ตําบลและสมาชิกสภา
ท�องถิ่น 

๑.เพื่อดําเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค$การบริหาร
ส(วนตําบลและนายก
องค$การบริหารส(วน
ตําบล 

๑.จัดการ
เลือกตั้งนายก
องค$การ
บริหารส(วน
ตําบลและ
สมาชิกสภา
ท�องถิ่น 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - - ๑.จํานวน ๙ 
เขต 

๑.ทําให�ประชาชน
ทุกคนได�เข�ามามี
ส(วนร(วมใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 
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๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการป9องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช(วง
เทศกาล ต(าง ๆ  

1.เพื่อรณรงค$ให�
ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในบน
ท�องถนน 

๑.เพื่อลด
จํานวน
อุบัติเหตุใน
พื้นที่องค$การ
บริหารส(วน
ตําบลกกปลา
ซิว ทั้ง ๙ 
หมู(บ�าน 
ในช(วง
เทศกาล 

70,000 
 

70,000 70,000 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวน
การเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง ร�อย
ละ 90 

1.ลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
และการสูญเสียที่
เกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช(วงเทศกาล
และลดปWญหา
อาชญากรรม 

สํานักปลัด 

๒ โครงการซ�อมแผน
ป9องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
ป9องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

อปพร.ภายใน
ตําบล 
กกปลาซิว 

50,000 
 

 

50,000 
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน 
30 คน 

1.อปพร.
ปฏิบัติงานได�
อย(างถูกต�อง 

สํานักปลัด 

๓ โครงการฝPกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครกู�
ชีพกู�ภัย 

1.เพื่อเพิ่มองค$ความรู�
ในด�านการปฏิบัติงาน 

อาสาสมัครกู�
ชีพกู�ภัยตําบล
กกปลาซิว 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน 
30 คน 

1.อาสาสมัครได�
ปฏิบัติหน�าที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักปลัด 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔. โครงการฝPกทบทวน  
อปพร.ตําบลกกปลาซิว 

1.เพื่อให� อปพร. มี
ความรู�ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมาก ขึ้น 

อปพร.จํานวน 
70 คน 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน 
70 คน 

1.อปพร. มี
ความรู�ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มาก ขึ้น 

สํานักปลัด 
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๕.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการก(อสร�าง 
ต(อเติมหลังคา 
อาคารศูนย$พัฒนาเด็ก
เล็กบ�านกกปลาซิว 
(อาคาร 2) 
 

 

๑.เพื่อต(อเติมหลังคา 
อาคารศูนย$พัฒนาเด็ก
เล็กบ�านกกปลาซิว 
(อาคาร 2) 

 

พื้นที่ 96 ตร.ม. 
 

- - 100,000 - - ร�อยละ 100  
ของศูนย$
พัฒนา 
เด็กเล็กมี
หลังคากัน
แดดฝน มี
ความ 
ร(มรื่น เด็กมี
พื้นที่ทํา
กิจกรรมนอก
ห�องเรียนมาก
ขึ้น 

อาคารศูนย$
พัฒนาเด็กเล็ก
มีหลังคากัน
แดดฝน มี
ความร(มรื่น  
เด็กมีพื้นที่ทํา
กิจกรรมนอก
ห�องเรียนมาก
ขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒. โครงการปูพื้น 
ยางสังเคราะห$ 
 

๑.เพื่อปูพื้น 
ยางสังเคราะห$ 
ภายนอกอาคารศูนย$
พัฒนาเด็กเล็กบ�านกก
ปลาซิว (อาคาร 2) 

พื้นที่ 36 ตร.ม. 
 
 

 

 

- - 2๓๔,000 2๓๔,000 - ร�อยละ 100  
ของศูนย$พัฒนา 
เด็กเล็กมีพื้นที่ 
ทํากิจกรรมนอก 
ห�องเรียนที่เป_น 
ยางสังเคราะห$ 
มีความปลอดภัย        

เด็กนักเรยีนมี
พื้นที่ทํากิจกรรม
นอก ห�องเรียน 
ที่เป_นยาง
สังเคราะห$ 
มีความปลอดภัย          
 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓. โครงการก(อสร�างหลังคา
โค�งคลุมสนามเด็กเล(น 
(บ(อทราย) 
 

 
 
 

๑.เพื่อก(อสร�างหลังคา
โค�งคลุมสนามเด็กเล(น 
(บ(อทราย) 

พื้นที่  
50 ตร.ม. 
 

- - 60,000 - - ร�อยละ 100 
ของศูนย$พัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นมี
หลังคาโค�งคลุม
สนามเด็กเล(น 
(บ(อทราย) กัน
แดดฝน และเด็ก
ได�เล(นอย(าง
ปลอดภัย          

๑.ศูนย$พัฒนา
เด็กเล็กมีพื้นมี
หลังคาโค�งคลุม
สนามเด็กเล(น 
(บ(อทราย) กัน
แดดฝน และ
เด็กได�เล(นอย(าง
ปลอดภัย    
        

กอง
การศึกษา
ฯ 

๔. โครงการสร�างสนามเด็ก
เล(นสร�างปWญญา 
(เครื่องโหน ป]น ไต( แกว(ง 
รูด) 
 

 

๑.เพื่อสนามเด็กเล(น
สร�างปWญญา 

พื้นที่  
32 ตร.ม. 
 

- - 50,000 50,000 - ร�อยละ 100 
ของศูนย$พัฒนา
เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล(นสร�าง
ปWญญา เด็กมี
พื้นที่ทํากิจกรรม
นอกห�องเรียน 
มากขึ้น 

๑.อาคารศูนย$
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสนามเด็กเล(น
สร�างปWญญา 
ร(มรื่น และเด็ก 
มีพื้นที่ทํา
กิจกรรมนอก
ห�องเรียนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กกปลาซิว – ถ้ําหินหัก 
(ช(วงที่ดินนายประเสริฐ  
ชีด�วง)    บ�านกกปลาซิว 
หมู(ที่ ๑ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�าทาง
การเกษตร 

กว�าง 4.00 
เมตร 
ความยาว 1๕0 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - ๓๕๔,๗๐๐ - - ๑๕๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจรและ
ขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๖. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห�วยเฮือ (ช(วงที่ดินนาย
สมาน พลราชม)บ�านกก
ปลาซิว หมู(ที่ ๑ 

๑.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�าทาง
การเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๑๕๐ 
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - ๓๕๔,๗๐๐ - ๑๕๐ 
เมตร 

๑.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจรและ
ขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๗. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กกปลาซิว – ถ้ําหินหัก   
(ช(วงนานายหลวย  งาม
ยะราช) บ�านกกปลาซิว 
หมู(ที่ ๑ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�าทาง
การเกษตร 

กว�าง 4.00 
เมตร 
ความยาว 1๔0 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - - ๓๓๑,๐๐๐ ๑๔๐ เมตร ๑.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจรและ
ขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ�านใหม( บ�านนาขี้นาก 
หมู(ที่ ๒ และบ�านนา
เจริญ หมู(ที่ ๗ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๒๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - ๕๑๘,๗๐๐ 
(ระยะที่ ๕) 

๕๑๘,๗๐๐ 
(ระยะที่ ๖) 

๕๑๘,๗๐๐ 
(ระยะที่ ๗) 

๖๖๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจร 
และขนส(ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรอย(าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๙. โครงการก(อสร�างถังเก็บ
น้ําพร�อมท(อส(งน้ําบ�าน
หนองครอง หมู(ที่ ๓ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ําไว�ใช�
การอุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้ําขนาด 
ความจุ ๙๑    
ลบ.ม. 

- - ๔๕๐,๐๐๐ - - 
 

๑ แห(ง 1.ราษฎรมีน้ําใช�
อุปโภค บริโภค 

กองช(าง 
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ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภูฮอม – ภูกลาง       
หมู(ที่ ๓ บ�านหนองครอง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

331,000 
(ระยะที่ ๖) 

331,000 
(ระยะที่ ๗) 

๒๘๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจร 
และขนส(ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรอย(าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๑. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโคก (ช(วงที่ดินนาง
พรรณวดี  หนองห�าง) 
หมู(ที่ ๔ บ�านกกโด( 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

๓๕๘,๐๐๐ 
 

- ๓๕๘,๐๐๐ 
 

๓๐๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจร 
และขนส(ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรอย(าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๒. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข�ามลําน้ําพุง (ช(วงที่ดิน
นายดอ  ชีแก�ว) หมู(ที่ ๔ 
บ�านกกโด( 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

331,000 
 

- 
 

๑๔๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนน
ใช�สัญจร 
และขนส(ง
ผลผลิตทางการ
เกษตรอย(าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
อ(างเก็บน้ํานาผาง (ช(วง
ข�างวัดนาผาง  หมู(ที่ ๕    
บ�านนาผาง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๑๘.๕๐   
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

- 
 

- 
 

๒๘๐,๐๐๐ - - ๑๑๘.๕๐ 
เมตร 

1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๔. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาผาง – ห�วยนาผาง
(ช(วงนานายบุญสูง     
ศรีทิน) หมู(ที่ ๕        
บ�านนาผาง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๖๐   
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

๓๗๘,๒๔๐ 
 

- ๑๖๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๕ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางขึ้นห�วยแหน(ง     
(ระยะที่ ๖) หมู(ที่ ๕  
บ�านนาผาง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๑๐      
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร  

- 
 

- 
 

- 
 

- ๓๓๒,๐๕๐ 1๑0 เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 
 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๖. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยศาลาไทย       
ชุมชนน้ําพุ หมู(ที่ ๖ บ�าน
โพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว  ๙๐    
เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

๒๖๖,๐๐๐ 
(ระยะที่ ๑) 

๒๖๖,๐๐๐ 
(ระยะที่ ๒) 

- ๑๘๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๗. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ(งเจริญ (ช(วงที่ดินนาย
บุญหลาย  ไวแสน )     
หมู(ที่ ๖ บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔๐ 
เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

- ๓๓๑,๐๐๐ ๑๔๐ 
เมตร 

1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๑๘. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาหนองแพง หมู(ที่ ๘ 
บ�านโพนบก 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

331,000 
(ระยะที่ ๕) 

331,000 
(ระยะที่ ๖) 

331,000 
(ระยะที่ ๗) 

๔๒๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๙. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ�าน บ�านโนนเจริญ 
หมู(ที่ ๙ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.00 
เมตร 
ความยาว       
๙๐ เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - ๒๖๖,๐๐๐ 
(ระยะที่ ๕) 

๒๖๖,๐๐๐ 
(ระยะที่ ๖) 

๒๖๖,๐๐๐ 
(ระยะที่ ๗) 

๒๗๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๒๐. โครงการปรับปรุง    ภูมิ
ทัศน$สวนสาธารณะ 

๑.เพื่อให�ประชาชน
ภายในตําบล และ
นักท(องเที่ยว มี
สถานที่พักผ(อนหย(อน
ใจ 

สวนสาธารณะ - ๑๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนสวน 
สาธารณะ ๑ 
สวน 

 ๑.มีสวนสาธารณะ 
มีสถานที่พักผ(อน
ภายในตําบล 
สามารถสร�างงาน 
สร�างรายได�ให�แก(
ชุมชนในตําบลกก
ปลาซิว 

กองช(าง 

๒๑. โครงการซ(อมแซม
ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาภายในตําบล 
กกปลาซิว 

๑.เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให�มีมาตรฐาน
สามารถผลิต
น้ําประปาที่สะอาด
สําหรับการให�บริการ
แก(ประชาชนในพื้นที่
ได�อย(างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

- - ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000  ๕ หมู(  ๑.ประชาชนได�
อุปโภคบริโภค
น้ําประปาที่มี
คุณภาพ สะอาด
และมีน้ําประปาใช�
อย(างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๒. 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมสภาองค$การ
บริหารส(วนตําบลกกปลา
ซิว 

1.เพื่อรองรับการ
ให�บริการประชาชนผู�
มาใช�บริการ 

ปรับปรุงอาคา
หอประชุมสภา 

- ๕๘,๔๐๐ - - - ๑ หลัง  ๑.มีหอประชุมสภา
ที่พร�อมให�บริการ
ประชาชน 

กองช(าง 

๒๓. โครงการปรับปรุง
ซ(อมแซมถนนดินลูกรัง
สายทุ(งเจริญ (สายโพน
แพง –ปgาช�า)        บ�าน
โพนแพง หมู(ที่ ๖ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ 
เมตร 

- ๒๔๕,๖๐๐ - - -   1,700 
เมตร 

1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๒๔. โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายชุมชนน้ําพุ  หมู(ที่ ๖ 
บ�านโพนแพง 

๑.เพื่อให�ประชาชน
ได�รับข(าวสารอย(าง
ทั่วถึง 

ติดตั้งเสียงตาม
สาย 

- ๓๑,๐๐๐ - - - ๑ แห(ง 1.ราษฎรได�รับ
ข(าวสารอย(าง
ทั่วถึง 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๕. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมทางหลวงชนบทหมู(
ที่ ๔ บ�านกกโด( 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

๑๖,๘๐๐ - 
 

- - ๖ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
 
 
 
 

๒๖. โครงการซ(อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห�วยเทา – นานายรัตน$ 
(ช(วงนานายรัตน$) หมู(ที่ 
๖ บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๑๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

๓๘,๖๐๐ - 
 

- - ๑๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๒๗. โครงการปรับปรุงระบบ
ท(อส(งน้ําประปา  
บ�านกกโด( หมู(ที่ ๔ 

๑.เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให�มีมาตรฐาน
สามารถผลิต
น้ําประปาที่สะอาด
สําหรับการให�บริการ
แก(ประชาชนในพื้นที่
ได�อย(างเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบ
ประปา 

- ๑๓,๐๐๐ - - -  ๑ หมู(  ๑.ประชาชนได�
อุปโภคบริโภค
น้ําประปาที่มี
คุณภาพ สะอาด
และมีน้ําประปาใช�
อย(างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๘. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู(บ�าน หมู(ที่ ๔ 
บ�านกกโด( 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ภายใน
หมู(บ�าน และลด
ปWญหาฝุgนละออง 

กว�าง ๒.๕๐ 
เมตร 
ยาว  ๕๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

๘๖,๖๐๐ - 
 

- - ๕๕ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจรไปมา
ภายในหมู(บ�านได�
อย(างสะดวก 

กองช(าง 
 
 
 
 

๒๙ โครงการปรับปรุงฌาปน
สถานแบบเตาเดียว 
(เมรุ) 

เพื่อใช�ในการ
ประกอบพิธีกรรม
ฌาปนกิจศพ 

จํานวน ๑ หลัง - - ๖๐๐,๐๐๐ - - จํานวน ๑ 
หลัง 

๑.ประชาชนได�รับ
ความสะดวกใน
การประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

๓๐ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กกปลาซิว - ถ้ําหินหัก 
(ช(วงนานายหลวย  งาม
ยะลาด)  หมู(ที่ ๑ บ�าน
กกปลาซิว 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- - ๒๓๖.๔๐๐ - - ๑๐๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๑ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หลักแบ(น - นาดอนเสือ 
(ช(วงนานายมิเตอร$  บีลี)  
หมู(ที่ ๖ บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑๘๙.๐๐๐ - - ๘๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๓๒ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกอุดม (ช(วงที่ ๑)  หมู(
ที่ ๒ และ หมู(ที่ ๗ บ�าน
นาขี้นาคและบ�านนา
เจริญ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๔๗๒.๘๐๐ - - ๒๐๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๓๓ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโคก หมู(ที่ ๔ บ�านกกโด( 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๒๘๓.๖๐๐ - - ๑๒๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๔ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข�ามห�วยนาผาง หมู(ที่ ๕ 
บ�านนาผาง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๑๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๒๘๓.๖๐๐ - - ๑๒๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๓๕ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห�วยเทา - นานายรัตน$ ชั้น
น�อย (ช(วงที่ดินนายจัด  
ยะมะหาร) หมู(ที่ ๖ บ�าน
โพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๓๕๔.๖๐๐ - - ๑๕๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 

๓๖. โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ�านโนนเจริญ  
หมู(ที่ ๙ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคม ขนส(งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร 
ยาว  ๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

- - ๒๖๕.๙๐๐ - - ๙๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค$ 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๗ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทุ(งเจริญ) หมู(ที่ ๖ 
บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง .๔00 
เมตร 
ความยาว ๒00 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 
 

- 
 

๔๗๒,๘๐๐ 
 

- ๒๐๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
 

๓๘ โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายห�วยคํา
เม็ก) 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง .๔00 
เมตร 
ความยาว ๗00 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - ๘๖,๘๐๐ 
 
 

- - ๗๐๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
 

๓๙ โครงการก(อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู(บ�าน หมู(ที่ ๖ 
บ�านโพนแพง (ช(วงที่ทํา
การผู�ใหญ(บ�าน) 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง .๔00 
เมตร 
ความยาว ๕0 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - ๑๒๐,๔๐๐ - - ๕๐ เมตร 1.ราษฎรมีถนนใช�
สัญจร 
และขนส(งผลผลิต
ทางการเกษตร
อย(างสะดวก
ปลอดภัย 

กองช(าง 
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๕.๔ แผนงาน สร�างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค$ 
 

เป9าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว(าจะ

ได�รับ 

 
หน(วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑. โครงการป9องกันและ
แก�ไขปWญหายาเสพติด
ในชุมชน  

1.เพื่อแก�ไขและ
ป9องกันปWญหายาเสพ
ติดภายในตําบลกก
ปลาซิว 

สถานศึกษาและ
เยาวชนใน
ตําบลกกปลาซิว 

- - 70,000 70,000 ๗๐,๐๐๐ จํานวนผู�เสพ
สารเสพติด
ลดลงร�อยละ 
๕๐ 

1.ตําบลกกปลา
ซิวเป_นตําบลสี
ขาวปลอดสาร
เสพติด 

สํานักปลัด 

๒. โครงการฝPกอบรม
อาสาสมัครตํารวจ 
ชุมชน 

๑.เพื่อสร�างความเข็ม
แข็งชุมชนและช(วยลด
ปWญหาสารเสพติดและ
ปWญหาอาชญากรรม 

จํานวนผู�เข�าร(วม 
๙๐ คน 

- - - ๕๐,๐๐๐ - จํานวน
ผู�เข�าร(วม ๙๐ 
คน 

๑.สามารถลด
ปWญหาอาชาญา
กรรมและยาเสพ
ติดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การป9อง 

สํานักปลัด 

๓. โครงการให�ความรู�
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรและกฎหมายอื่น 
ๆ ที่ประชาชนควร
ทราบ 

๑.เพื่อให�ประชาชนมี
ความรู�ความเข�าใจใน
กฎหมายจราจรและ
กฎหมายอื่น ๆ  

จํานวนผู�เข�าร(วม 
๕๐ คน 

- - - - ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�เข�าร(วม 
๕๐ คน 

๑.ประชาชนมี
ความรู�ความ
เข�าใจใน
กฎหมายจราจร
และกฎหมาย
อื่น ๆ มากขึ้น 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค*กรปกครองส,วนท�องถิ่น 
องค*การบริหารส,วนตําบลกกปลาซิว 

ยุทธศาสตร*จังหวัด ที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*กรปกครองส,วนท�องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
5.ยุทธศาสตร*การการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการปรับปรุง/ซ,อม
สร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร�อมก,อสร�างบ,อ
พักและท,อระบายน้ําทาง
หลวงท�องถิ่น รหัสสาย
ทาง สน.ถ ๔๔-๐๐๒ 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนส,ง
สินค�าทางการ
เกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

- 
 

- 
 

๓,๑๓๑,๐๐๐ 
 

- - ๕๐๐ เมตร 1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒. 
 
 
 

โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
บ�านโพนแพง ตําบลกก
ปลาซิว – บ�านหลุบเลา
นาจาน ตําบลหลุบเลา) 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.00 
เมตร 
ความยาว 
2,000 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 
 

4,400,000 
 

4,400,000 
 

4,400,000
 

จํานวน 
๖,๐๐๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
 

๓. โครงการพัฒนาและ
ส,งเสริมการสร�างฝาย
ชะลอน้ําเพื่อป9องกันและ
บรรเทาปOญหาภัยแล�ง 

๑.เพื่อสร�างความ
ชุ,มชื้นให�แก,ผืนปPา 
๒.เพิ่มปริมาณการ
เก็บกักน้ํา 

๑.พื้นที่ปPาได�รับ
การฟRSนฟู 
๒.เพิ่มปริมาณ
การเก็บกักน้ํา
เพิ่มขึ้น 

- ๒,๕๐๐.๐๐๐ - - - จํานวน ๕ 
แห,ง 

๑.ปPาไม�ได�
ความชุมชื้น 
๒.เกษตรกรมี
น้ําเพื่อใช�ใน
การเกษตรทํา
ให�มีรายได�
เพิ่มมากขึ้น 

กองช,าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔. 
 
 
 

โครงการอ,างเก็บน้ําห�วย
เปาะ 

1.ใช�เปVนแหล,งกัก
เก็บน้ําไว�ช,วยเหลือ
การเพาะปลูกให�แก,
พื้นที่บางส,วนใน
เขตตําบลกกปลา
ซิว 

จํานวน ๑ อ,าง  ๒๑ (ล�าน) ๒๑ (ล�าน)   จํานวน ๑ 
อ,าง 

1.ราษฎรมีน้ํา
ใช�ในการ
เพาะปลูก 

กรม
ชลประทาน 
 

๕. โครงการอ,างเก็บน้ํา
ขนาดเล็กห�วยตาดโตน 

1.ใช�เปVนแหล,งกัก
เก็บน้ําไว�ช,วยเหลือ
การเพาะปลูกให�แก,
พื้นที่บางส,วนใน
เขตตําบลกกปลา
ซิว 

จํานวน ๑ อ,าง  ๒๑ (ล�าน) ๒๑ (ล�าน)   จํานวน ๑ 
อ,าง 

1.ราษฎรมีน้ํา
ใช�ในการ
เพาะปลูก 

กรม
ชลประทาน 
 

๖. โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทุ,งเจริญ) หมู,ที่ ๖ 
บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง .๔00 
เมตร 
ความยาว ๒00 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 
 

- 
 

๔๗๒,๘๐๐ 
 

- ความยาว
๒๐๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗. โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายนาบ�าน) หมู,ที่ ๒ 
บ�านนาขี้นาค 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๓.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๕๙๐ 
เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

- - 
 

- 
 

- 
 

๑,๐๔๖,๐๐๐ ความยาว
๕๙๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
 

๘. โครงการขุดลอกห�วย
ละออ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ําไว�
ใช�ในฤดูแล�ง 

กว�าง ๔๐ เมตร 
ความยาว ๙๐ 
เมตร 
ความลึก ๓ 
เมตร 

- - ๒๒๐,๐๐๐ - - ความยาว 
๙๐ เมตร 

๑.ประชาชนมี
น้ําใช�ด�าน
การเกษตร 

กองช,าง 

๙. โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ,งเจริญ (ช,วงที่ดิน นาย
บุญหลาย ไวแสน) 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๒๑๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม,น�อยกว,า
๘๔๐. ตร.ม 

- ๔๙๕,๖๐๐ - - - ความยาว 
๒๑๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
 

 



ผ.๐๒/๑ 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กกปลาซิว – ถ้ําหินหัก
(ช,วงนา นางสัมฤทธิ์ นา
รถชมสา) หมู,ที่ ๑ บ�าน
กกปลาซิว 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๒๑๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม,น�อยกว,า 
๘๔๐ ตร.ม. 

- ๔๙๕,๖๐๐ - - - ความยาว 
๒๑๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
 

๑๑ โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห�วยเฮือ(ช,วงที่ดิน นาย
สมาน พลราชม) หมู,ที่ ๑ 
บ�านกกปลาซิว 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๒๑๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม,น�อยกว,า 
๘๔๐ ตร.ม. 

- ๔๙๕,๖๐๐ - - - ความยาว 
๒๑๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
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ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค* 

 
เป9าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ,านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว,าจะ

ได�รับ 

 
หน,วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๒ โครงการก,อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หลักแบ,น - นาปุPงฮู (ช,วง
นา นายสอย  สันทัน) 
หมู,ทื่ ๖ บ�านโพนแพง 

1.เพื่อใช�ในการ
คมนาคมขนสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร 
ความยาว ๒๑๐ 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ 
คสล.ไม,น�อยกว,า 
๘๔๐ ตร.ม. 

- ๔๙๕,๖๐๐ - - - ความยาว 
๒๑๐ เมตร 

1.ราษฎรมี
ถนนใช�สัญจร 
และขนส,ง
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรอย,าง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช,าง 
 

 



ผ.๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ� 
แผนพัฒนาท�องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) 

องค�การบริหารส(วนตําบลกกปลาซิว 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค� 
 

 
เป3าหมาย 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
หน(วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
ยานพาหนะและ
ขนส(ง 

๑.เพื่อใช�ในการ
ติดต(อทาง
ราชการ 

รถแบบดับเบิ้ลแค็บ ๑ 
คัน  
-ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม(ต่ํากว(า 
๒.๔๐๐ ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต�สูง ไม(ตํา
กว(า ๑๑๐ กิโลวัตต� 
ขับเคลื่อน ๔ ล�อ  
- เปDนกระบะสําเร็จรูป 
- ห�องโดยสารเปDนแบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู 
- เปDนราคารวม
เครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษี
สรรพสามิต 

- - ๑,๐๒๕,๐๐๐ -  สํานักปลัด 

 
 
 

 



ผ.๐๓ 
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ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค� 

 

 
เป3าหมาย 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
หน(วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒. การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การศึกษา 

๑.เพื่อจัดซื้อโตIะ
พร�อมเก�าอี้เด็ก
ปฐมวัย 

- โตIะอนุบาล พร�อม
เก�าอี้ ๑๐ ตัว 
-ขนาด ๗๕*๑๘๐*๕๕ 
ซม. 
จํานวน ๑๐ ชุด 

- - - ๖๐,๐๐๐ - กอง

การศึกษา 

๓. การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณา
และเผยแพร( 

๑.เพื่อจัดซื้อ
บอร�ดตู�กระจก 

- บอร�ดตู�กระจก
กํามะหยี่ขนาด ๑๒๐*
๒๔๐ ซม. 
จํานวน ๑ อัน 

- - ๓๐,๐๐๐ - - กอง

การศึกษา 

๔. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ3า
และวิทยุ 

๑.เพื่อใช�
ประชาสัมพันธ�
ข(าวสาร 

เพาเวอร�มิกเซอร� 
-มีระบบ ๗๐ V/๑๐๐ V 
-ใช�ไฟ ๒๒๐ VAC หรือ
ไฟ ๑๒ VDC ได� 
- เล(นไฟล� MP๓  
- เชื่อมต(อผ(านสัญญาญ 
Biuetooth 
- วอลลุ(มปรับเสียง 
Echo,Time,Repeat 
- ปุhมปรับเสียง 
Master/Bass/Mid/Tre
ble 

- - ๑๓,๐๐๐ - - สํานักปลัด 

 



ผ.๐๓ 
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ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค� 

 

 
เป3าหมาย 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
หน(วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ3า
และวิทยุ 

๑.เพื่อใช�
ประชาสัมพันธ�
ข(าวสาร 

ลําโพงฮอร�ที่มีแอมปo
ขยายในตัว จํานวน ๔ 
ตัว 
-มีดิจิตอลพาวเวอร�
แอมปoกําลังไม(น�อยกว(า 
๒๐W 
- มีสวิตช�ให�เลือก ๘ dB 
ขึ้นไป 
- มีการควบคุมระดับ
เสียงภายในตัว 
- กระแสไฟฟ3าเข�า    
๑๒ V 

- - ๘,๐๐๐ - - สํานักปลัด 

๖. บริหารงานคลัง ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

๑.เพื่อรองรับการ
ให�บริการ
ประชาชน 

อุปกรณ�อ(านบัตรแบบ
อเนกประสงค� (Smart 
Card Reader) 
จํานวน ๒ เครื่อง 

- - ๒,๐๐๐ - - กองคลัง 

๗. เคหะและชุมชน ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

๑.เพื่อรองรับการ
ให�บริการ
ประชาชน 

อุปกรณ�อ(านบัตรแบบ
อเนกประสงค� (Smart 
Card Reader) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

- - ๑,๐๐๐ - - กองช�าง 
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ที่ 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค� 

 

 
เป3าหมาย 

งบประมาณและที่ผ(านมา  
หน(วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘. การศึกษา ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

๑.เพื่อรองรับการ
ให�บริการ
ประชาชน 

อุปกรณ�อ(านบัตรแบบ
อเนกประสงค� (Smart 
Card Reader) 
จํานวน ๒ เครื่อง 

- - ๒,๐๐๐ - - กอง

การศึกษา 

๙. สาธารณสุข ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
การเกษตร 

๑.เพื่อใช�สําหรับ
การกําจัดแมลง
และการฆ(าเชื้อ
โรค หรือการ
ป3องกันซึ่งเปDน
พาหะนําโรค 

เครื่องพ(นหมอกควัน
จํานวน ๑ เครื่อง 
๑.ปริมาณการฉีดพ(น
น้ํายาไม(น�อยกว(า ๔๐ 
ลิตร 
๒.ถังบรรจุน้ํายาไม(
น�อยกว(า ๖ ลิตร 
๓.กําลังเครื่องยนต�ไม(
น�อยกว(า ๒๕ แรง 

- - ๕๙,๐๐๐ - - สํานักปลัด 

๑๐. บริหารทั่วไป ครุภัณฑ� ครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

๑.เพื่อรองรับการ
ให�บริการ
ประชาชน 

อุปกรณ�อ(านบัตรแบบ
อเนกประสงค� (Smart 
Card Reader) 
จํานวน ๑ เครื่อง 

- - ๑,๐๐๐ - - สํานักปลัด 
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