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บทนํา 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
25๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๓) ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�การบริหารงานสอดคล�องกับแนวทางการกระจ�ายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
นําไปสู�การแก�ไขป8ญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชน 
1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบลกกปลาซิว 
  ตามระเรียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2548 ข�อ 28 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 

(1) สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
(2) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3) ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให�คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน�าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง 

คนทําหน�าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม ข�อ 28 ให�มีวาระอยู��ในตําแหน�ง คราวระสี่ปFFและอาจได�รับการคัดเลือกอีกได� 
ข�อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือให�ผู� 

บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมประกาศผลการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเปJดเผยภายในสิบห�าวันนับต้ังแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล�าวและต�องปJดประกาศไว�เปKนระยะเวลาไม�น�อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน�อยปFละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปF  

(4) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช�วยเหลือปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ขององค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 
ได�กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้ คือ 

1).โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินงานอยู�ภายใต�ระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนดไว�หรือไม� 
2).ผลของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค�หรือไม� 
3).ติดตามและประเมินผลอย�างน�อยโครงการหรือกิจกรรมละ 1 ครั้ง 
4).ประเมินผลโครงการในสภาพรวมอย�างน�อยปFละ ๑ ครั้ง 
5).รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อนายก 

องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว สภาองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลกกปลาซิว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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2.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  จุดมุ�งหมายสําคัญของการประเมินแผนพัฒนาสี่ปFนั้น คือการประเมินว�ามีการนําแผนพัฒนาสี่ปFไป
ปฏิบั ติอย�างแท�จริงเพียงใดและได�ผลเปKนอย�างไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได�ใน
ขณะเดียวกันก็สามรถเก็บรวบรวมข�อมูลเพ่ือใช�เปKนสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปFครั้งต�อไป 
  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตาม (monitoring) จะทําให�ทราบว�าขณะนี้มีการดําเนินการตามแผนไปถึงช�วงใด เครื่องมือ
ในการติดตามใช� (gantchart) ท่ีจะดูว�าดําเนินการถึงช�วงใดอยู�ในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�หรือไม� 
  การประเมินผล (evaluation) มีเกณฑ�มาตรฐานลาตัวชี้วัดเป_นกรอบในการประเมินเพ่ือให�เกิด
ความชัดเจน มีระบบ มีมาตรฐาน และเปKนท่ียอมรับ โดยประกอบด�วยเกณฑ�ท่ีสําคัญในสองระดับ คือ เกณฑ�ในการ
ประเมินหน�วยงาน และเกณฑ�ในการประเมินโครงการซ่ึงในการประเมินผลจะประเมินผลตามตังชี้วัดท่ีกําหนดในแต�ละ
แนวทางแต�ละโครงการ 
  ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสี่ปFไปปฏิบัติ องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลา
ซิว ได�กําหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล คือ 
  ประเด็นท่ี 1 การนําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ 
  ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  ตัวชี้วัดในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปFไปสู�การปฏิบัติ องค�การบริหารส�วนตําบลกก
ปลาซิว ได�กําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 จํานวนโครงการท่ีบรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสี่ปFได�ดําเนินการจริงเกินร�อยละ 50 ข้ึนไป 
  ประเด็นท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล
กกปลาซิวให�มีความพึงพอใจเกินร�อยละ 50 ข้ึนไป 
3. วิธีการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ประเด็นท่ี 1 1.1 จํานวนโครงการจากข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปFและ
งบประมาณเพ่ิมเติม 

 1.2 ตรวจสอบจากฎีกาการจ�ายงบประมาณจากส�วนการคลัง 
ประเด็นท่ี 2  2.1 ประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วน

ตําบลกกปลาซิว ประจําปFจากประชาชน โดยสุ�มตัวอย�างจากครัวเรือน
ท้ังหมดในเขตตําบลกกปลาซิว 

4.การกําหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะติดตามและประเมินผลกําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของแต�ละโครงการโดยกําหนดห�วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอย�างน�อยโครงการละ 
1 ครั้งและประเมินผลโครงการในภาพรวมอย�างน�อยปFละ ๑ ครั้งและดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว โดยการสุ�มตัวอย�างแล�วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได�
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน สภาท�องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให�ประชาชนทราบท่ัวถึงกัน 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 
1.นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

1.เปKนศูนย�กลางด�านการเกษตรสมัยใหม�ของภาคอีสานตอนบน และเปKนฐานผลิตด�านการเกษตร
ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได� 

2.ส�งเสริมและพัฒนาด�านการค�า การตลาด ให�มีความเจริญก�าวหน�าอย�างมีประสิทธิภาพ 
3.เปKนเมืองหลักของอุตสาหกรรมการผลิตสินค�า เสื้อผ�าสําเร็จรูป และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช�

ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัด 
4.ให�ความสําคัญกับการเรียนรู� และการพัฒนาคน ส�งเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมให�ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณ�ให�บริการสาธารสุขท่ีได�มาตรฐาน 
5.ส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการและให�

ความรู�ด�านกฎหมายเบ้ืองต�นแก�ประชาชนและคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� 

2.นโยบายการพัฒนาอําเภอภูพาน 
  1.ส�งเสริมการดําเนินการตามโครงการ ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง อย�างต�อเนื่อง
และจริงจัง เพ่ือพัฒนาอําเภอภูพานเปKนศูนย�กลางการผลิตทางด�านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด
สกลนคร และอีสานตอนบน เพ่ือเปKนการสร�างรายได�และมีงานทํา 

2.ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม ในการบริหารจัดการชุมชน โดยกระบวนการประชาคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาประเพณีอันดีงาม มีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายเพ่ือสร�างความเข็มแข็งของ
ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

3.ส�งเสริมการพัฒนาสุขภาพของคนท้ังร�างกายและจิตใจ ส�งเสริมการเรียนรู�คุณธรรมจริยธรรมให�
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณ� คุณภาพชีวิตท่ีดี ได�รับการบริการสาธารณสุขท่ีได�มาตรฐานให�ประชาชนมีความ
พร�อมท้ังร�างกายและจิตใจ สติป8ญญา และความสามารถในการประกอบอาชีพได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

4.รักษาและฟefนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล�อม พัฒนาอําเภอเปKนศูนย�กลางการท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ� 

 
3.วิสัยทัศน�การพัฒนาตําบล 

ชุมชนน�าอยู� คนมีความรู�คู�คุณธรรม  นําพาเศรษฐกิจ ปลูกจิตสํานึกรักษ�ธรรมชาติสิ่งแวดล�อม 
4.พันธกิจการพัฒนาท4องถ่ินตําบลกกปลาซิว 

1.พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ชุมชนเข็มแข็งสามารถพึงตนเองได�อย�างยั่งยืน 

  2.ส�งเสริมการอนุรักษ�ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิป8ญญาท�องถ่ิน 
  3.เสริมสร�างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในชุมชน 
  4.เสริมสร�างศักยภาพความเปKนเมืองแห�งการท�องเท่ียวและส�งเสริมให�ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ีม่ัง
  คงอย�างยั่งยืน ภายใต�หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให�มีมาตรฐาน และครอบคลุมพ้ืนท่ี
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
6.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน 

  7.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารตําบลแบบบูรณาการ 
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  8.การป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยต�าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
  9.ให�ความรู�เตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน (AEC) 
  10.ส�งเสริมและสนับสนุนแหล�งเรียนรู�ของท�องถ่ินเพ่ือรองรับอาเซียน 
  11.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศและสื่อสารของท�องถ่ิน 
5.จุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาท4องถ่ิน 
  1.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ได�รับบริการด�านการสาธารสุขโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2.ชุมชนมีความเข็มแข็ง ประชาชนได�รับสวัสดิการสังคมอย�างท่ังถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีถ�วนหน�า 

3.เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไปได�รับการศึกษาอย�างท่ังถึงและมีคุณภาพ มีแหล�งความรู�ท่ี
ทันสมัยและรู�จักใช�เทคโนโลยีอย�างถูกต�อง 
4.ศิลปะ สาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิป8ญญาท�องถ่ิน คํารงอยู�สืบทอดตลอดไป 
5.ประชาชนมีความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เกิดความสงบเรียบร�อยภายในชุมชน 
6.การคมนาคมขนส�ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ท่ัวถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และได�มาตรฐาน 
7.บ�านเมืองน�าอยู�และสวยงานเปKนระเบียบ และมีผังเมืองท่ีดีเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
8.ประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายได�เพียงพอต�อการดํารงชีพ 
9.สร�างความเข็มแข็งให�ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม� 
10.ประชาชนมีความเปKนอยู�ท่ีดีและดําเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.สินค�าผลิตภัณฑ�ชุมชน มีมูลค�าเพ่ิมข้ึน เปKนท่ีต�องการของตลาด 
12.มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามและเปKนท่ีดึงดูดใจของนักท�องเท่ียว ส�งผลให�รายได�จากการท�องเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 
13.ประชาชนและหน�วยงานต�าง ๆ มีความเข�าใจอันดีต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและเกิดการมี
ส�วนร�วมในการบริหารและพัฒนาท�องถ่ินจากทุกภาคส�วน 
14.การบริหารด�านการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายได�มีประสิทธิภาพ 
15.ประชาชนได�รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
16.บุคลากรปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
17.ช�องทางการรับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
18.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ได�รับการดูแล รักษาอย�างยั่งยืน 
19.ประชาชนมีจิตสํานึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
20.บ�านเมืองน�าอยู�ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน�ท่ีสวยงาม 
21.สร�างความพร�อมของตําบลเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

6.การวิเคราะห�ศักยภาพในการพัฒนาท4องถ่ิน 
  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป8จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ินด�วย เทคนิค 
SWOT Analysis  
  จุดแข็ง (Strength) 
  1.มีคําสั่งแบ�งโครงสร�างขององค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว คลอบคลุมอํานาจหน�าท่ีตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได�ตามภารกิจท่ีได�รับเพ่ิมข้ึนหรือถ�ายโอน 
  2.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทําแผน การทํางาน ร�วมกับหน�วยงาน หรือส�วน
ราชการอ่ืน 
  3.มีคําสั่งแบ�งงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 
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  4.ผู�บริหารท�องถ่ินกําหนดนโยบายได�เองภายใต�กรอบของกฎหมาย 
  5.มีข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายเปKนของตนเองซ่ึงเปKนเครื่องมือในการตอบสนองความ
 ต�องการของประชาชนในตําบล 
  6.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได�เองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
  7.สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได�เองตามภารกิจและกําลังงบประมาณ 
  8.ผู�บริหารและฝtายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให�เข�าใจป8ญหาความ
เดือดร�อน และความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง 
  9.มีรายได�จากการจัดเก็บรายได�เปKนของตนเอง ทําให�คล�องตัวในการบริหารงาน 
  10.มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงานอย�างเพียงพอและทันสมัย 
  11.มีพ้ืนท่ีขนาดตําบลขนาดกลางง�ายต�อการบริหาร และดูแลอย�างท่ัวถึง 
  12.เปKนหน�วยงานท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก�ไขป8ญหาได�อย�างรวดเร็ว 
  13.สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค�อนข�างสมบูรณ�เหมาะกับการปลูกพืชได�ทุกชนิด 
  14.กลุ�มองค�กรภาคประชาชนท่ีเข�มแข็ง และมีการทํางานในระบบของเครือข�าย 
  15.มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
  16.ผู�นํา ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด�านการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 
  17.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
 จุดอ!อน (Weakness) 
  1.บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลยังขาดแคลนไม�เพียงพอต�อการบริหารงาน 
  2.ความต�องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต�อองค�การปริหารส�วนตําบลในการแก�ไขป8ญหา
ความเดือดร�อนแต�องค�การบริหารส�วนตําบลตอบสนองได�น�อย 
  3.คนในท�องถ่ินมีป8ญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตประจําวันใน
อัตราสูง 
  4.พ้ืนท่ีตําบลไม�มีรถโดยสารประจําทางสัญจรผ�านทําให�การเดินทางไม�สะดวก ส�วนใหญ�ประชาชน
จะใช�รถส�วนตัว 
  5.มีระเบียบ/กฎหมายใหม�ๆ จํานวนมากทําให�การปฏิบัติของบุคลากรไม�ทันต�อเหตุการณ� 
  6.บุคลากรมีน�อย ทําให�ต�องรับผิดชอบงานหลายอย�าง เกิดการทํางานไม�มีความต�อเนื่อง และ 
 ประสบการณ�ในการทํางานน�อย 
  7.ขาดแคลนน้ําใช�อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล�ง 
  8.การแพร�ระบาดของยาเสพติด เช�น ยาบ�า 
  9.การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผน และความไม�เข�าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 
  10.ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช�น การปลูกพืชเชิงเดียว  
  11.ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม�เข�าใจบทบาทการทํางานของ อบต. 
  12.งบประมาณค�อนข�างน�อย ทําให�ตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนยังครอบคลุมไม�ได�
เพียงพอ 
  13.ขาดการอนุรักษ�ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิป8ญญาท�องถ่ิน 
  14.เยาวชนขาดความตระหนักในการเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางศาสนา 
  15.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบํารุงรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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  16.อาชีพหลักของคนในชุมชนส�วนใหญ�ทําการเกษตร ต�องอาศัยแหล�งน้ําจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้ง
ไม�เพียงพอ 
 โอกาส (Opportunity) 
  1.มีแนวโน�มได�รับการถ�ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 
  2.แนวโน�มของรายได�ท่ีได�รับจัดสรรมากข้ึน ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บรายได�
เองขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  3.สามารถหาแรงงานได�ง�าย ราคาถูก จากประเทศเพ่ือนบ�าน 
  4.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต�อการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  5.ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแย�งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน�อย 
  6.มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร�างความพร�อมให�เปKนแหล�งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในตําบล 
  7.มีสถานศึกษาอยู�ในพ้ืนท่ี ต้ังแต� เด็กก�อนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนต�น และมีศูนย�การเรียนรู�นอก
ระบบ ซ้ึงมีความพร�อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย�างท่ัวถึง 
  8.มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอย�างเพียงพอ รวมถึงการให�บริการฟรีใน
เรื่องรับส�งผู�ปtวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย�นัด 
  9.รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กําหนดรัฐต�องให�ความเปKนอิสระแก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง 
  10.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2542 ให�องค�การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ
ประชาชนในท�องถ่ินตนเองและรองรับภารกิจถ�ายโอน 
  11.การแก�ไขป8ญหาความยากจนและป8ญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอําเภอ
สอดคล�องกับนโยบายและยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
  12.นําข�อมูลจาการจัดทําเวทีประชาคม จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด�านต�าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของชุมชน 
  13.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู�เย็นเปKนสุขร�วมกันใช�สันติวิธีเปKนแนวทางในการ
แก�ไขป8ญหา 
  14.มีความเข�มแข็งทางการเมืองในระดับท�องถ่ินทําให�การบริหารจัดการมีความต�อเนื่อง 
 อุปสรรค (Threat) 
  1.อํานาจหน�าหน�าท่ีตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไม�มีความชัดเจน 
  2.การให�ความอิสระองค�การบริหารส�วนตําบลจากส�วนกลางยังไม�เต็มท่ี ยังต�องอยู�ภายใต�การกํากับ 
ควบคุมดูแลจาก ส�วนภูมิภาค 
  3.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม�เพียงพอกับภารกิจท่ีถ�ายโอนให�กับท�องถ่ิน 
  4.ภาคเกษตรกรรมมีป8ญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพตํ่า ผลผลิตทางเกษตรส�วนใหญ�มีราคาตกตํ่า 
  5.น้ํามันมีราคาแพงอย�างต�อเนื่อง 
  6.การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจากแหล�งงานรองรับไม�เพียงพอ 
  7.ประชาชนไม�ให�ความสําคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ให�ได�รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  8.ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีของตําบลมีลักษณะแหล�งต�นน้ํา ฤดูแล�งมีภัยแล�งขาดน้ําเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 
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  9.ความไม�ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต�อการจัดสรรงบประมาณขององค�การบริหารส�วน
ตําบล 
  10.ระเบียบกฎหมายไม�เอ้ือต�อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
  11.ราคาผลผลิตทางเกษตรตกตํ่า 
  12.ผลจากการถ�ายโอนภารกิจทําให�มีงานหน�าท่ีเพ่ิมข้ึนแต�ไม�มีบุคลากรมารองรับ 
  13.สภาวการณ�ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส�งผลต�อการพัฒนาท�องถ่ิน 
  14.ประชาชนไม�สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส�วนร�วมในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไม�ให�ความสําคัญกับ
การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของท�องถ่ินและของภาครัฐ 
  15.ขาดความรู�ความเข�าใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
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แบบท่ี 1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค�การบริหารส!วนตําบลกกปลาซิว 

 
  แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยตรง 
คําชี้แจง แบบท่ี 1 เปKนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิวได�ประกาศใช�แผนพัฒนาสี่ปF
แล�ว 
   

ประเด็นการประเมิน มีการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ส!วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท4องถ่ิน �   
1.มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �   
3.มีการจัดประชุมอย�างสมํ่าเสมอ �   
4.มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน �   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร�างแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

�   

ส!วนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาท4องถ่ิน �   
7.มีการรวบรวมข�อมูลและป8ญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําข�อมูล �   
8.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน �   
9.มีการวิเคราะห�ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

�   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพท�องถ่ิน 

�   

11.มีการกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับ
ศักยภาพของจังหวัด 

�   

12.มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพ่ือพัฒนาอย�างยั่งยืน �   
13.มีการกําหนดเป_าหมายการพัฒนาท�องถ่ิน �   
14.มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �   
15.มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ของจังหวัด �   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช�แผน �   
17.มีการจัดทําบัญชีกลุ�มโครงการในแผนพัฒนา �   
18.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา �   
19.มีการทบทวนแผนพัฒนา �   
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาของ อปท. 

(พ.ศ.256๑ – 256๕) 
ประจําปF พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 10 
2.การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ 25 
3.ยุทธศาสตร�ประกอบด�วย 65 
3.1 วิสัยทัศน� (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร� (10) 
3.4 เป_าประสงค�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (5) 
3.5 ตัวชีว้ัดและค�าเป_าหมายของแต�ประเด็นยุทธศาสตร� (15) 
3.6 กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (15) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (10) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนน
(เต็ม) 

คะแนนท่ีได� 

1.ข�อมูลภาพท่ัวไปของ 
อปท. 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี้ 
- ข�อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร�างพ้ืนฐาน 

สถานท่ีท�องเท่ียว เปKนต�น และข�อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ

คล�ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/

หรือการใช�ข�อมูล จปฐ. 
- มีข�อมูลสรุปการดําเนินงานท่ีผ�านมา (เพ่ือดูการดําเนินงานใน

แต�ละปFท่ีผ�านมาว�าการดําเนินการบรรลุเป_าหมายของ
ยุทธศาสตร�ของแผน พัฒนามากน�อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

๑๐ 
๓ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๒ 

2.การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห� ข�อมูลท่ีสําคัญ ด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและมีการวิเคราะห�เปรียบเทียบ
ข�อมูลท่ีสําคัญ เพ่ือชี้ให�เห็นศักยภาพ ป8ญหาและความต�องการ 
• การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและหรือ จปฐ 
- ภาพรวมรายได�ครัวเรือน การสร�างอาชีพ 
- มีการวิเคราะห� หรือเปรียบเทียบข�อมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและ

แสดงให�เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของป8ญหา 
• การวิเคราะห�ข�อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญด�านสังคม เช�น กําลัง

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ป8ญหายาเสพติด เปKนต�น 

- มีการวิเคราะห� หรือ เปรียบเทียบข�อมูล ท่ีสําคัญของ อปท.
และแสดงให�เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของป8ญหา 

• การวิเคราะห�ข�อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญ ด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
- มีการนําเสนอให�เห็นถึงสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก

ของ อปท. 
• SWOT ต�องสอดคล�องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
- การวิเคราะห�สอดคล�องกับการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน 
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห�ป8จจัยภายในภายนอกอย�าง

ถูกต�อง 

25 
 
 

4 
(2) 
(2) 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 
(2) 

 
 
 

2 
1 
1 
 

5 
3 
 
 

2 
 

๕ 
๒ 
 

๓ 
 

๕ 
๓ 
๒ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนน(เต็ม) คะแนนท่ีได� 
2.การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ (ต�อ) 

• สรุปประเด็นป8ญหาและความต�องการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี 

- มีการประมวลป8ญหาและความต�องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีโดยชี้ให�เห็นขนาดและความรุนแรงของป8ญหาและ
ความต�องการ 

- มีการระบุป8ญหาหรือความต�องการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุ�มเป_าหมายท่ีชัดเจน 

- การใช�แผนชุมชน/แผนหมู�บ�านเปKนส�วนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

6 
(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

6 
2 
 
 

2 
 

2 
 

3.ยุทธศาสตร� 
3.1 วิสัยทัศน� 

• มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต�องการจะเปKนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย�างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปKนลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเน�นและสิ่งต�องการจะเปKนสอดคล�องกับการวิเคราะห�
ข�อมูล 

- มีความเปKนไปได� ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

 
5 
 
 

3 
2 
 

3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปKน เพ่ือนําไปสู�การบรรลุ
วิสัยทัศน� 

- มีความเปKนไปได�ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร� 

• มีความชัดเจน สอดคล�องกับวิสัยทัศน�และเงือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี 

- ยุทธศาสตร�แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตร�เชื่องโยงสอดคล�องกันและตอบสนองป8ญหา

ศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร�การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 
 

(2) 

10 
 

4 
4 
 
 

2 

3.4 เป_าประสงค� 
 
 
 

• สอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร� 
- มีความสอดคล�องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร� 
- มีความชัดเจนเปKนรูปธรรมแสดงให�เห็นว�ามีความต�องการ

ท่ีจะบรรลุอะไรในช�วง 4 ปF 

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

3.5 ตัวชีว้ัดและ
เป_าหมายของแต�ละ
ประเด็นยุทธศาสตร� 

• ตัวชี้วัดและค�าเป_าหมาย 
• ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล�องกับเป_าประสงค� และสะท�อน

ผลลัพธ�ตามเป_าประสงค� 
- สามารถวัดได�เชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

15 
9 
5 
 

4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนน(เต็ม) คะแนนท่ีได� 
3.5 ตัวชีว้ัดและ
เป_าหมายของแต�ละ
ประเด็นยุทธศาสตร� 
(ต�อ) 

• ค�าเป_าหมาย 
- แสดงถึงความก�าวหน�าในแต�ละปF 
- มีความเปKนไปได�อยู�ในขีดความสามารถท่ี ทําได�ท้ังด�าน

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

6 
3 
3 

3.6 กลยุทธ�ของแต�ละ
ประเด็นยุทธศาสตร� 

• มีการกําหนดกลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร�ท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป_าประสงค�ของแต�
ประเด็นยุทธศาสตร� และสอดคล�องกับลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนท่ี 

- กลยุทธ�หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล�องกันและ
มีการบูรณาการกันในแต�ละยุทธศาสตร�และนําไปสู�การ
บรรลุเป_าประสงค� และยุทธศาสตร� 

- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู�
การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

10 
 
 

5 
 
 

5 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด�วย 
• โครงการ/กิจกรรม 
- มีการวิเคราะห�ความคุ�มค�าและผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

ของโครงการก�อนบรรจุไว�ในแผน 
- ความเพียงพอและความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 
• โครงการสอดคล�องและตอบสนองกลยุทธ�อย�างชัดเจน 

และนําไปสู�ผลสําเร็จของเป_าประสงค� 
- โครงการมีสาระสอดคล�องและตอบสนองกลยุทธ�อย�าง

ชัดเจนและนําไปสู�ผลสําเร็จของเป_าประสงค� 
- มีโครงการครบถ�วนท้ัง 3 ปF (ในภาพรวมของแผน) 

 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 
5 
 

(3) 
 

(2) 
 

12 
7 
3 
 

3 
1 
5 
 

3 
 

2 

 รวมคะแนนท่ีได� 100 95 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส!วนท4องถ่ิน 
  คําชี้แจง :  แบบท่ี  2  เปKนแบบติดตามประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานปFละ ๑ ครั้ง   
1.  รายชื่อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน     องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 
2.  รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี ๑ 
3.   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร�  พ.ศ.25๖๑  พ.ศ. 25๖๒ พ.ศ.  256๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ 

2.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการ
ท�องเท่ียวและ
อนุรักษ�วัฒนธรรม
ไทย 

๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๕,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย�
เพ่ือสร�างศักยภาพ
ในการแข�งขัน 

๑๘ ๘,๑๑๗,๖๐๐ ๒๔ ๘,๙๕๖,๖๐๐ ๒๙ ๙,๓๑๒,๐๐๐ ๓๔ ๙,๖๓๕,๖๐๐ ๓๒ ๙,๙๓๖,๐๐๐ 

4.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
อย�างสมดลุยั่งยืน 

๒ ๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๔ ๑๘๐,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและความ
มั่นคง 

๕ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๔๗,๔๗๒,๔๐๐ ๔๔ ๕๗,๔๑๒,๕๐๐ ๕๑ ๒๑,๔๖๒,๕๔๐ ๔๕ ๓๐,๔๒๖,๕๔๐ 

 ๒๙ ๘,๖๖๗,๖๐๐ ๕๖ ๕๖,๘๘๙,๐๐๐ ๘๕ ๖๗,๖๔๔,๕๐๐ ๙๘ ๓๒,๕๘๑,๑๔๐ ๙๐ ๔๑,๒๓๗,๕๔๐ 
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ส!วนท่ี 1. การจัดทํางบประมาณ ประจําปO พ.ศ.25๖๔ 
 

ยุทธศาสตร� จํานวนโครงการท่ีนํามา
จัดทํางบประมาณ 

งบประมาณตามข4อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๓๐,๐๐๐ 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวและอนุรักษ�
วัฒนธรรมไทย 

๓ ๑๑๐,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

๑๕ ๙,๑๘๗,๒๐๐ 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอ�างสมดุลยั่งยืน 

๒ ๓๕,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๒๑ ๓,๔๑๑,๓๐๐ 

รวม ๔๒ ๑๒,๗๗๓,๕๐๐ 
 

 
จํานวนโครงการท่ีทําได�X ๑๐๐ 

จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 = ๒๖.๕๓ % 
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รายละเอียดโครงการในข4อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส!วนตําบลกกปลาซิว 
๑.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๑ โครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือสร�างความ
เข�าใจและทําให�
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชต�าง 
ๆ ท่ีอยู�ในประเทศ
ไทย 

จํานวน ๕๐ คน  

๒. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท!องเท่ียวอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๒ โครงการส�งเสริม
กิจกรรมวันผู�สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑เพ่ือส�งเสริม
ประเพณีท�องถ่ิน
และให�ความสําคัญ
แก�ผู�สูงอายุ 

จํานวน ๕๐๐ คน  

๓ 
 

โครงการส�งเสริม
สนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิป8ญญา
ท�องถ่ินและวันสําคัญ
ทางศาสนาและวัน
สําคัญต�าง ๆ ของชาติ
และงานรัฐพิธีต�าง ๆ 

๒๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ืออนุรักษ� 
ฟefนฟูศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิ
ป8ญญาท�องถ่ินวัน
สําคัญทางศาสนา 
และวันสําคัญต�าง 
ๆ ของชาติและงาน
รัฐพิธีต�าง ๆ 

จํานวน ๖ ครั้ง  

๔ โครงการเงินอุดหนุน
สภาวัฒนธรรมตําบลกก
ปลาซิว 

๖๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือบํารุงรักษา
และอนุรักษ�
สถาบันศาสนา
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิ
ป8ญญาท�องถ่ิน 

จํานวน ๑/ต�อปF  
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3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร4างศักยภาพในการแข!งขัน 
ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๕ โครงการซ�อมแผน
ป_องกันการเกิดอัคคีภัย 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือฝ}กซ�อมสําหรับ
การป_องกันการเกิด
อัคคีภัย 

จํานวน ๕๐ 
คน 

 

๖ โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนรู� อุปกรณ�การ
เรียนการสอน และ
เครื่องเล�นเสริม
พัฒนาการเด็ก 

๘๔๙,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือจัดซ้ือสื่อการ
เรียนรู� อุปกรณ�การ
เรียนการสอน และ
เครื่องเล�นเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมี
ความเหมาะสม
เพียงพอ และมี
คุณภาพมาใช�
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

จํานวน ๑๑๐ 
คน 

 

๗ โครงการอุดหนุน
ค�าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 2 โรงเรียน 

1,3๒๔,๐00 กอง
การศึกษา 

เพ่ือให�เด็กนักเรียน
ได�รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันทําการ 

ถูกต�อง ครบถ�วน 

จํานวน ๓๓๖ 
คน 

 

๘ โครงการอาหารเสริม 
(นม) เด็กนักเรียน 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2 
โรงเรียน 

8๔๒,๐00 กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือให�เด็กนักเรียน
ได�ดื่มนม ถูกต�อง 

ครบถ�วน 

จํานวน ๓๓๖ 
คน 

 

๙ โครงการลูกเสือจิ๋ว 10,000 กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือส�งเสริม
พัฒนาการ 4 ด�าน 
(ด�านร�างกาย 
อารมณ�-จิตใจ สังคม 
และ สติป8ญญา) 

จํานวน ๑๑๐ 
คน 

 

๑๐ โครงการเงินอุดหนุน
ส�งเสริมทักษะทาง
วิชาการนักเรียน 

๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือส�งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
นักเรียน 

จํานวน ๒ 
โรงเรียน 

 

๑๑ โครงการบ�านรักการ
อ�าน 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือส�งเสริมการ
อ�าน 

จํานวน ๙ 
หมู�บ�าน 
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ท่ี โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๒ โครงการวันเด็กแห�ชาติ ๒๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือกระตุ�นให�เด็ก
ตระหนักในสิทธิและ
หน�าท่ีความ
รับผิดชอบต�อตนเอง
และสังคม 

จํานวน ๓ 
สถานศึกษา 

 

๑๓ โครงการพระราชดําริ
ด�านสาธารณสุข 

๑๘๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือเสริมสร�าง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลกกปลาซิว 

จํานวน ๙ 
หมู�บ�าน 

 

๑๔ โครงการแข็งขันกีฬา
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือส�งเสริม
พัฒนาการ4 ด�าน
(ด�านร�างกาย 
อารมณ�-จิตใจ สังคม 
และ สติป8ญญา) 

จํานวนเด็ก 
๑๑๐ คน 

 

๑๕ โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กีฬา 

๓๕,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือส�งเสริม
สนับสนุนให�เด็กและ
เยาวชนพัฒนาทักษะ
กีฬา  

จํานวนเด็ก 
๕๐ คน 

 

๑๖ สนับสนุนและ
สงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก�
ผู�สูงอายุ 

๓,๙๘๕,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือให�การ
ช�วยเหลือสงเคราะห�
เบ้ียยังชีพแก�ผู�สูงอายุ
ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

จํานวน ๖๐๐ 
คน 

 

๑๗ สนับสนุนและ
สงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก�
คนพิการ 

๑,๘๙๔,๗๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือให�การ
ช�วยเหลือสงเคราะห�
เบ้ียยังชีพแก� ผู�พิการ
ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

จํานวน ๒๓๕ 
คน 

 

๑๘ สนับสนุนและ
สงเคราะห�เบ้ียยังชีพแก�
ผู�ปtวยโรคเอดส� 

๓๖,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือให�การ
ช�วยเหลือสงเคราะห�
เบ้ียยังชีพแก�ผู�ปtวย
โรคเอดส�ให�มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ยิ่งข้ึน 

จํานวน ๔ คน  
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ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๙ โครงการส�งเสริมการ
เรียนรู�ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู�
แหล�งเรียนรู�ท่ียั่งยืน 

๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

เพ่ือส�งเสริมผู�เรียน
มัทักษะความรู�ความ
เข�าใจสามารถนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏิบัติได�อย�าง
ถูกต�อง 

จํานวน ๒ 
โรงเรียน 

 

 
๔.ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างสมดุลยั่งยืน 
ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๒๐ โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรปtาไม� 

๒๐,๐๐๐ สํานักปลัด เพ่ือปลูกปtาทดแทน
และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จํานวน
ผู�เข�าร�วม 
๕๐๐ คน 

 

๒๑ โครงการจัดทําแนว
ป_องกันไฟปtาเพ่ือป_องกัน
การเกิดภัยธรรมชาติและ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 

๑๕,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือป_องกันไฟไหม�
โบราณสถานวัดและ
ปtาชุมชน 

๙ หมู�บ�าน  

 
 
๕.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๒๒ โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ-หรือส�งรับเสด็จ 

๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือเปKนค�าใช�จ�ายใน
การเตรียมการรับ
เสด็จฯ หรือส�งรับ
เสด็จฯ เช�น การจัดทํา
ซุ�มรับเสด็จฯ การ
ประดับธงทิว ค�า
จัดเตรียมมวลชนใน
การเฝ_ารับและส�ง
เสด็จ ฯ และค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ ในการ
เตรียมการเฝ_ารับและ
ส�งเสด็จฯ 

จํานวน ๒๐๐ 
คน 
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ท่ี โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๒๓ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส�งเสริม
บูรณาการแผนชุมชน
และประชาคมระดับ
ชุมชน/ตําบล 

๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือให�แผนชุมชน
สอดคล�องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาของ
องค�การบริหารส�วน
ตําบล 

จํานวน ๙ 
หมู�บ�าน 

 

๒๔. โครงการงานรัฐพิธี และ
วันสําคัญต�าง ๆ ของ
ชาติ 

๕๐.๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือยกย�อง เชิดชู
เกียรติ บุคคลสําคัญ
หรือผู�ท่ีดํารงตนเปKน
แบบอย�างท่ีดี 

จํานวน
ผู�เข�าร�วมร�อย

ละ ๕๐  

 

๒๕. โครงการป_องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาล ต�าง ๆ 

๒๖,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือรณรงค�ให�
ประชาชนเกิดความ
ต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในบน
ท�องถนน 

จํานวน ๒ ครั้ง  

๒๖ โครงการซ�อมแผน
ป_องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
ป_องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จํานวน ๓๐ 
คน 

 

๒๗ โครงการฝ}กอบรมเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครกู�
ชีพกู�ภัย 

๒๐.๐๐๐ สํานักปลัด 1.เพ่ือเพ่ิมองค�ความรู�ใน
ด�านการปฏิบัติงาน 

จํานวน ๓๐ 
คน 

 

๒๘ โครงการฝ}กอบรม 
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจําองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

๗๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือสร�างศักยภาพ
และความเข็มแข็งให�แก�
องค�กรให�มีบุคคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
ช�วยเหลือเจ�าพนักงาน
ในการป_องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จํานวน ๕๐ คน  

๒๙ โครงการศูนย�ปฏิบัติการ
ร�วมในการช�วยเหลือ
ประชาชนขององค�กร
ปกครองส�วนท�อถ่ิน
ระดับอําเภอภูพาน/ทต.
โคกภู/ทต.สร�างค�อ/
อบต.หลุบเลา 

๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือเปKนศูนย�กลางทํา
หน�าท่ีรวบรวมข�อมูล 
ป8ญหาความต�องการ
ของประชาชนและแจ�ง 
อปท.เพ่ือเปKนข�อมูลใน
การพิจารณาให�ความ
ช�วยเหลือประชาชน 

จํานวน ๑ ศูนย�  
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ท่ี โครงการ จํานวน

งบประมาณ 
หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๓๐ โครงการจัดทํารายการ
ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม 
(EC) ของโครงการ
ก�อสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและเสาไฟฟ_า 
บ�านหนองผํา ตําบลโคกภู 
- บ�านโนนเจริญ ตําบลกก
ปลาซิว อําเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร 

๘๘,๐๐๐ สํานักปลัด ๑.เพ่ือได�มาซ่ึงรายการ
ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม 
(Ec)  

จํานวน ๑ เล�ม  

๓๑ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภูฮอม - ภูกลาง หมู�ท่ี ๓ 
บ�านหนองครอง 

๓๔๖.๖๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๒ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ข�ามลําน้ําพุง (ช�วงท่ีดิน
นายดอ ซีแก�ว) หมู�ท่ี ๔ 
บ�านกกโด� 

๓๕๖,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๓ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาผาง - ห�วยนาผาง 
(ช�วงนาบุญส�ง ศรีทิน) 
หมู�ท่ี ๕ บ�านนาผาง 

๓๙๐,๙๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๔ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยศาลาไทยชุมชน
น้ําพุ หมู�ท่ี ๖ บ�านโพน
แพง 

๒๖๗,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 

๓๕ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาหนองแพง หมู�ท่ี ๘ 
บ�านโพนบก 

๓๓๗,๙๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
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ท่ี โครงการ จํานวน
งบประมาณ 

หน!วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค� ผลผลิต หมายเหตุ 

๓๖ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบ�าน บ�านโนน
เจริญ หมู�ท่ี ๙ 

๒๖๗,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 

๓๗ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วังควายบักโล�น หมู�ท่ี ๗ 
บ�านนาเจริญ  

๓๓๗,๙๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๘ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ�านใหม� หมู� ๒ บ�านนา
ข้ีนาค 

๓๔๓,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๙ โครงการก�อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห�วยเฮือ (ช�วงท่ีดินนาย
สมจิต ซีด�วง) หมู�ท่ี ๑ 
บ�านกกปลาซิว 

๓๗๑,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๔๐ โครงการก�อสร�างถนน
ลูกรัง สายซอยศาลา
ไทยคุ�มน้ําพุ หมู�ท่ี ๖ 
บ�านโพนแพง อําเภอภู
พาน จังสกลนคร 

๒๑๘,๙๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๔๑ โครงการก�อสร�างถนน
ลูกรัง สายบ�านหนองผํา 
ตําบลโคกภู - บ�านโนน
เจริญ ตําบลกกปลาซิว 
อําเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 

๔๙๕,๐๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการ
คมนาคมขนส�งสินค�า
ทางการเกษตร 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว 
๒,๖๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๔๒ โครงการก�อสร�างฝาย
ชะลอน้ํา พร�อมวางท�อ
ระบายน้ํา คสล หมู�ท่ี ๑ 
บ�านกกปลาซิว 

๑,๒๒๑,๕๐๐ กองช�าง ๑.เพ่ือใช�ในการกักเก็บ
น้ํา 

กว�าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๓ 
เมตร สูง ๒.๐๐ 
เมตร 
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การใช4จ!ายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร� โครงการ การก!อหนี้

ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจ!าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๐ ๐ ๐ ๐ 

2.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวและอนุรักษ�
วัฒนธรรมไทย 

๒ ๖๑,๐๐๐ ๒ ๖๑,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษย�เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

๗ ๘,๘๕๙,๕๘๙.๖๔ ๗ ๘,๘๕๙,๕๘๙.๖๔ 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอ�างสมดุลยั่งยืน 

๑ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตร�การพัฒนาการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๑๖ ๓,๑๒๒,๑๑๖ ๑๖ ๓,๑๒๒,๑๑๖ 

รวม ๒๖ ๑๒,๐๕๘,๓๐๕.๖๔ ๒๖ ๑๒,๐๕๘,๓๐๕.๖๔ 
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รายละเอียดโครงการในข4อบัญญัติงบประมาณองค�การบริหารส!วนตําบลกกปลาซิว ท่ีมีการก!อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท!องเท่ียวและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 

ลําดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ข�อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

๑. รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑,๖๐๐ ๑๘,๔๐๐ 
๒. โครงการสืบสานประเพณีวันลอย

กระทง 
๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ 

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร4างศักยภาพในการแข!งขัน 

ลําดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ข�อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

๓. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา 

๘๔๙,๐๐๐ ๘๒๖,๖๖๐ ๘๒๖,๖๖๐ ๒๒,๓๔๐ 

๔. โครงการอุดหนุนค�าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๑,๓๒๔,๐๐๐ ๑,๓๒๔,๐๐๐ ๑,๓๒๔,๐๐๐ ๐ 

๕. ค�าอาหารเสริมนม ๘๔๒,๐๐๐ ๘๑๓,๖๒๙.๖๔ ๘๑๓,๖๒๙.๖๔ ๒๘,๓๗๐.๓๖ 
๖. โครงการลูกเสือจิ๋ว ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ 
๗. เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ๓,๙๘๕,๐๐๐ ๓,๙๗๔,๗๐๐ ๓,๙๗๔,๗๐๐ ๑๐,๓๐๐ 
๘. เบ้ียยังชีพคนพิการ ๑,๘๙๔,๗๐๐ ๑,๘๘๖,๖๐๐ ๑,๘๘๖,๖๐๐ ๘,๑๐๐ 
๙. เบ้ียยังชีพผู�ปtวยเอดส� ๓๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 

 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อมอย!างสมดุลย่ังยืน 

ลําดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ข�อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

๑๐. โครงการจัดทําแนวป_องกันไฟปtาเพ่ือ
ป_องกันการเกิดภัยธรรมชาติและ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ 

 
ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 

ลําดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ข�อบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

๑๑. โครงการในการเตรียมการรับส�งเสด็จฯ 
หรือส�งรับเสด็จ 

๓๐,๐๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๘,๑๐๐ ๑๑,๙๐๐ 

๑๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส�งเสริมบูรณาแผนชุมชนและประชาคม
ระดับชุมชนตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๒๘,๓๔๕ ๒๘,๓๔๕ ๑,๖๕๕ 
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ลําดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม

ข�อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ�าย คงเหลือ 

๑๓ ร�ายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ๕๐,๐๐๐ ๑๙,๘๗๕ ๑๙,๘๗๕ ๓๐,๑๒๕ 
๑๔ โครงการป_องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช�วงเทศกาล 
๒๖,๐๐๐ ๖,๓๖๔ ๖,๓๖๔ ๑๙,๖๓๖ 

๑๕ โครงการซ�อมแผนป_องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๕๐,๐๐๐ ๓๔,๔๓๒ ๓๔,๔๓๒ ๑๕,๕๖๘ 

๑๖ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภูฮอม - ภูกลาง หมู�ท่ี ๓ บ�าน
หนองครอง 

๓๔๖,๖๐๐ ๓๒๒,๐๐๐ ๓๒๒,๐๐๐ ๒๔,๖๐๐ 

๑๗ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข�ามลําน้ําพุง (ช�วงท่ีดินนาย
ดอ ซีแก�ว) หมู�ท่ี ๔ บ�านกกโด� 

๓๕๖,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

๑๘ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาผาง - ห�วยนาผาง (ช�วงนา
บุญส�ง ศรีทิน) หมู�ท่ี ๕ บ�านนาผาง 

๓๙๐,๙๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ๓๖๕,๐๐๐ ๒๕,๙๐๐ 

๑๙ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยศาลาไทยชุมชนน้ําพุ หมู�
ท่ี ๖ บ�านโพนแพง 

๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒๐ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาหนองแพง หมู�ท่ี ๘ บ�าน
โพนบก 

๓๓๗,๙๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๒๓,๙๐๐ 

๒๑ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางบ�าน บ�านโนนเจริญ หมู�
ท่ี ๙ 

๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 

๒๒ โครงการสนับสนุนศูนย�ปฏิบัติการร�วม
ในการช�วยเหลือประชาชนขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ 

๒๓ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังควายบักโล�น หมู�ท่ี ๗ บ�าน
นาเจริญ 

๓๓๗,๙๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๓๑๔,๐๐๐ ๒๓,๙๐๐ 

๒๔ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ�านใหม� หมู� ๒ บ�านนาข้ีนาค 

๓๔๓,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๒๕ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห�วยเฮือ (ช�วงท่ีดินนายสมจิต 
ซีด�วง) หมู�ท่ี ๑ บ�านกกปลาซิว 

๓๗๑,๐๐๐ ๓๖๘,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐ 
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๒๖ โครงการจัดทํารายการข�อมูลด�าน

สิ่งแวดล�อม (EC) ของโครงการก�อสร�าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาไฟฟ_า 
บ�านหนองผํา ตําบลโคกภู - บ�านโนน
เจริญ ตําบลกกปลาซิว อําเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร 

๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ ๐ 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปO พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร� 
แผนการดาํเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ�าย 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒.การพัฒนาการ
ท�องเท่ียวและ
อนุรักษ�วัฒนธรรม
ไทย 

๖ ๖๖๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐ ๒ ๖๑,๖๐๐ ๒ ๖๑,๖๐๐ 

๓.การพัฒนาสังคม
และทรัพยากร
มนุษย�เพ่ือสร�าง
ศักยภาพในการ
แข�งขัน 

๓๔ ๙,๖๓๕,๖๐๐ ๑๕ ๙,๑๘๗,๒๐๐ ๗ ๘,๘๕๙,๕๘๙.๖๔ ๗ ๘,๘๕๙,๕๘๙.๖๔ 

๔.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม
อย�างสมดุลยั่งยืน 

๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐ 

๕.การบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมมาภิ
บาลและความ
ม่ันคง 

๕๒ ๒๑,๙๖๒,๕๔๐ ๒๑ ๓,๔๑๑,๓๐๐ ๑๖ ๓,๑๒๒,๑๑๖ ๑๖ ๒,๑๒๒,๑๑๖ 

รวม ๙๘ ๓๒,๕๑๘,๑๔๐ ๔๒ ๑๒,๗๗๓,๕๐๐ ๒๖ ๑๒,๐๕๘,๓๐๕.๖๔ ๒๖ ๑๒,๐๕๘,๓๐๕.๖๔ 
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ส!วนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
 ป]ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เกณฑ�การพิจารณา สรุปข�อมูลป8ญหาพร�อมท้ังนําไปพิจารณาร�วมกับข�อมูลอ่ืน ๆ ก�อนหน�านี้เพ่ือนําไป
อธิบายถึงสาเหตุท่ีการดําเนินงานไม�สามารถดําเนินได�ตามแผนท่ีกําหนด ตลอดจนเปKนข�อมูลสําหรับท่ีจะใช�ในการ
ปรับปรุงแก�ไขให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 พิจารณาแล4วพบว!า มีป]ญหาในการดําเนินการดังนี ้
 1.จํานวนโครงการท่ีมีอยู�ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.25๖๑ – 256๕) ประจําปF ๒๕๖๔ มีจํานวนมาก ซ่ึง
จากรายการติตามและประเมินผลจะพบว�า มีโครงการท้ังหมด ๙๗ แต�สถานการณ�ด�านการเงินในป8จจุบันรัฐบาลยังไม�
ดําเนินการผลักงบประมาณรายจ�าย ประจําปFงบประมาณ 256๔ ให�กับองค�การบริหารส�วนตําบลจึงทําให�ไม�สามารถ
ดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถ่ินได�หมด 
 2.ประชาชนยังขาดความรู�ความเข�าใจในการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� และแผนพัฒนา จะสังเกตได�ว�าใน
การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู�บ�าน จะเสนอโครงการเฉพาะในส�วนของการพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน เช�น ถนน น้ํา ประปา ไฟฟ_า เปKนต�น แต�จะไม�ให�ความสําคัญของการพัฒนาในด�านอ่ืน ๆ  
 3.ประชาชนยังไม�มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีเสนอเข�ามาในแผนพัฒนา ยังคงมีความต�องการให�
ทุกโครงการต�องมีอยู�ในแผน แต�ไม�คํานึงถึงศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินซ่ึงไม�สามารถท่ีจะดําเนินให�ครบ
ทุกโครงการได� 
 ๔.ผู�บริหารให�ความสําคัญในด�านโครงสร�างพ้ืนฐานมากว�าในด�านอ่ืน สังเกตได�จากการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน 
 ข4อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ครั้งท่ี ๑/  
25๖๔ เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได�เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.25๖๑ 
– 25๖๕ ประจําปF ๒๕๖๔ ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 25๖๓ ถึง 3๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

ข4อเสนอแนะ/ข4อคิดเห็น 
1. องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ควรให�ความสําคัญกับโครงการในยุทธศาสตร�ต�าง ๆ ดังนี้            

๑) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท�องเท่ียว ๒) ยุทธศาสตร�ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
เม่ือเทียบจํานวนโครงการกับยุทธศาสตร�ด�านอ่ืนแล�ว ได�นําการจัดทํางบประมาณได�น�อย  

2. องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ควรคํานึงถึงงบประมาณในการดําเนินการ ในแต�ละยุทธศาสตร�และ
ลักษณะของโครงการท่ีนํามาบรรจุไว�ในแผนพัฒนา ว�าสามารถดําเนินการได�หรือไม� 

๓. องค�การบริหารสวนตําบลกกปลาซิว ควรนําโครงการท่ีบรรจุไว�ในข�อบัญญัติงบประมาณประจําป% นํามา
ปฏิบัติให�ครบตามท่ีได�ตั้งงบประมาณไว�  
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1.ผลการดําเนินงานในแต!ละยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ  
5.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน  
8.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ  

ภาพรวม  
 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการท!องเท่ียวและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม ๙ 
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙ 
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘ 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ ๘ 
5.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๙ 
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน ๙ 
8.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ ๘ 

ภาพรวม ๖๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~	28	~	

 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร4างศักยภาพในการแข!งขัน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม 8.50 
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.00 
5.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.00 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 7.00 
8.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ 8.50 

ภาพรวม 67.00 
 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4.การพัฒนาสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล4อมอย!างสมดุลย่ังยืน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม 10 
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.50 
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 9.50 
5.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.00 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 9.50 
8.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ 9.50 

ภาพรวม 76.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~	29	~	

 

 
 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5.การพัฒนาการบริหารกิจการบ4านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม 9.50 
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 8.50 
5.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9.50 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหาของประชาชนในท�องถ่ิน 8.50 
8.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ 9.50 

ภาพรวม 74 
 
 
สรูปความพึงพอใจต!อผลการดําเนินงานขององค�กรปกครองส!วนท4องถ่ิน 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการกิจกรรม 65 30 5 
2.มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม 72 25 3 
3.มีการเปJดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70 27 3 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให�ประชาชนทราบ 70 25 5 
5.มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 77 20 3 
6.มีการดําเนินงานเปKนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 85 12 3 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก�ไขป8ญหา 82 16 2 
8.การแก�ไขป8ญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 81 16 3 
9.ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 82 16 2 

ภาพรวม 76 24 3 
 
 
 
 



 

 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 

เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท#องถิ่นประจําป& พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ด�วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กําหนดให�องค&กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน สภาท�องถ่ิน และผู�บริหารท�องถ่ิน เป2ดเผยข�อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให�ประชาชนทราบ ตลอดท้ัง
มีกลไกให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมด�วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนท�องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข�อ ๒๙ กําหนดให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลงานการติดตาม
และประเมินผลต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบในท่ีเป2ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล�าวและต�องป2ดประกาศโดยเป2ดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน โดยอย�างน�อยป?ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกป? 

  บัดนี้ องค&การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ได�ดําเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป?ปEจจุบัน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจําป? พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท�ายประกาศฉบับนี้ 
  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                                         
         (นายกมลเพชร  พ�ออามาตย&) 
             ปลัดองค&การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว ปฏิบัติหน�าท่ี 
           นายกองค&การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 
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