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บทนำ 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
25๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับท่ี ๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงานสอดคลองกับแนวทางการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นำไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน 
1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว 
  ตามระเรียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน  
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง 

คนทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตำแหนง คราวระสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธี การในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหผู 

บริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยเหลือปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว 
ไดกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลดังนี้ คือ 

1).โครงการหรือกิจกรรมท่ีดำเนินงานอยูภายใตระยะเวลา และงบประมาณท่ีกำหนดไวหรือไม 
2).ผลของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
3).ติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการหรือกิจกรรมละ 1 ครั้ง 
4).ประเมินผลโครงการในสภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
5).รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก 

องคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว สภาองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลกกปลาซิว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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2.การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  จุดมุงหมายสำคัญของการประเมินแผนพัฒนาสี่ปนั้น คือการประเมินวามีการนำแผนพัฒนาสี่ปไป
ปฏิบั ติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาไดใน
ขณะเดียวกันก็สามรถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปครั้งตอไป 
  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  การติดตาม (monitoring) จะทำใหทราบวาขณะนี้มีการดำเนินการตามแผนไปถึงชวงใด เครื่องมือ
ในการติดตามใช (gantchart) ท่ีจะดูวาดำเนินการถึงชวงใดอยูในระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไม 
  การประเมินผล (evaluation) มีเกณฑมาตรฐานลาตัวชี้วัดเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจน มีระบบ มีมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับ โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญในสองระดับ คือ เกณฑในการ
ประเมินหนวยงาน และเกณฑในการประเมินโครงการซ่ึงในการประเมินผลจะประเมินผลตามตังชี้วัดท่ีกำหนดในแตละ
แนวทางแตละโครงการ 
  ประเด็นการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสี่ปไปปฏิบัติ องคการบริหารสวนตำบลกกปลา
ซิว ไดกำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล คือ 
  ประเด็นท่ี 1 การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
  ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
  ตัวชี้วัดในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปไปสูการปฏิบัติ องคการบริหารสวนตำบลกก
ปลาซิว ไดกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี 1 จำนวนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสี่ปไดดำเนินการจริงเกินรอยละ 50 ข้ึนไป 
  ประเด็นท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานขององคการบรหิารสวนตำบล
กกปลาซิวใหมีความพึงพอใจเกินรอยละ 50 ข้ึนไป 
3. วิธีการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ประเด็นท่ี 1 1.1 จำนวนโครงการจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปและ
งบประมาณเพ่ิมเติม 

 1.2 ตรวจสอบจากฎีกาการจายงบประมาณจากสวนการคลัง 
ประเด็นท่ี 2  2.1 ประเมินความพึงพอใจในการบรหิารงานขององคการบริหารสวน

ตำบลกกปลาซิว ประจำปจากประชาชน โดยสุมตัวอยางจากครัวเรือน
ท้ังหมดในเขตตำบลกกปลาซิว 

4.การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะติดตามและประเมินผลกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมของแตละโครงการโดยกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการอยางนอยโครงการละ 
1 ครั้งและประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้งและดำเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว โดยการสุมตัวอยางแลวรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนทราบท่ัวถึงกัน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
1.นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 

1.เปนศูนยกลางดานการเกษตรสมัยใหมของภาคอีสานตอนบน และเปนฐานผลิตดานการเกษตร
ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข็มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได 

2.สงเสริมและพัฒนาดานการคา การตลาด ใหมีความเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ 
3.เปนเมืองหลักของอุตสาหกรรมการผลิตสินคา เสื้อผาสำเร็จรูป และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใช

ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัด 
4.ใหความสำคัญกับการเรียนรู และการพัฒนาคน สงเสริมวัฒนธรรมและคุณธรรมใหประชาชนมี

สุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณใหบริการสาธารสุขท่ีไดมาตรฐาน 
5.สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและให

ความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชนและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
6.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

2.นโยบายการพัฒนาอำเภอภูพาน 
  1.สงเสริมการดำเนินการตามโครงการ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง
และจริงจัง เพ่ือพัฒนาอำเภอภูพานเปนศูนยกลางการผลิตทางดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด
สกลนคร และอีสานตอนบน เพ่ือเปนการสรางรายไดและมีงานทำ 

2.สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการบรหิารจัดการชุมชน โดยกระบวนการประชาคมตาม
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาประเพณีอันดีงาม มีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายเพ่ือสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.สงเสริมการพัฒนาสุขภาพของคนท้ังรางกายและจิตใจ สงเสริมการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรมให
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบรูณ คุณภาพชีวิตท่ีดี ไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานใหประชาชนมีความ
พรอมท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา และความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม พัฒนาอำเภอเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ 

 
3.วิสัยทัศนการพัฒนาตำบล 

ชุมชนนาอยู คนมีความรูคูคุณธรรม  นำพาเศรษฐกิจ ปลูกจิตสำนึกรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
4.พันธกิจการพัฒนาทองถิ่นตำบลกกปลาซิว 

1.พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ชุมชนเข็มแข็งสามารถพึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

  2.สงเสริมการอนุรักษศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3.เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 
  4.เสริมสรางศักยภาพความเปนเมืองแหงการทองเท่ียวและสงเสริมใหประชาชนมีฐานเศรษฐกิจท่ีม่ัง
  คงอยางยั่งยืน ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมพ้ืนท่ี
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
6.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  7.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการบริหารตำบลแบบบูรณาการ 
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  8.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 
  9.ใหความรูเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (AEC) 
  10.สงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรูของทองถ่ินเพ่ือรองรับอาเซียน 
  11.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศและสื่อสารของทองถ่ิน 
5.จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  1.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ไดรับบริการดานการสาธารสุขโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2.ชุมชนมีความเข็มแข็ง ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยางท่ังถึง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีถวนหนา 

3.เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดรับการศึกษาอยางท่ังถึงและมีคุณภาพ มีแหลงความรูท่ี
ทันสมัยและรูจักใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง 
4.ศิลปะ สาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน คำรงอยูสืบทอดตลอดไป 
5.ประชาชนมีความปลอกภัยในชีวิตและทรัพยสิน เกิดความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 
6.การคมนาคมขนสง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ท่ัวถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และไดมาตรฐาน 
7.บานเมืองนาอยูและสวยงานเปนระเบียบ และมีผังเมืองท่ีดีเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
8.ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ 
9.สรางความเข็มแข็งใหภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม 
10.ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีและดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.สินคาผลิตภัณฑชุมชน มีมูลคาเพ่ิมข้ึน เปนท่ีตองการของตลาด 
12.มีแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและเปนท่ีดึงดูดใจของนักทองเท่ียว สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 
13.ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ มีความเขาใจอันดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเกิดการมี
สวนรวมในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินจากทุกภาคสวน 
14.การบริหารดานการเงิน การคลัง และการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ 
15.ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
16.บุคลากรปฏบิัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
17.ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
18.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษาอยางยั่งยืน 
19.ประชาชนมีจิตสำนึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
20.บานเมืองนาอยูปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
21.สรางความพรอมของตำบลเขาสูประชาคมอาเซียน 

6.การวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่น 
  เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวย เทคนิค 
SWOT Analysis  
  จุดแข็ง (Strength) 
  1.มีคำสั่งแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว คลอบคลุมอำนาจหนาท่ีตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไดตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน 
  2.มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำแผน การทำงาน รวมกับหนวยงาน หรือสวน
ราชการอ่ืน 
  3.มีคำสั่งแบงงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น 
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  4.ผูบริหารทองถ่ินกำหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบของกฎหมาย 
  5.มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซ่ึงเปนเครื่องมือในการตอบสนองความ
 ตองการของประชาชนในตำบล 
  6.สามารถจัดกรอบอัตรากำลังไดเองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 
  7.สามารถจัดกรอบอัตรากำลังไดเองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ 
  8.ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำใหเขาใจปญหาความ
เดือดรอน และความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  9.มีรายไดจากการจัดเก็บรายไดเปนของตนเอง ทำใหคลองตัวในการบริหารงาน 
  10.มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทันสมัย 
  11.มีพ้ืนท่ีขนาดตำบลขนาดกลางงายตอการบริหาร และดูแลอยางท่ัวถึง 
  12.เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
  13.สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะกับการปลูกพืชไดทุกชนิด 
  14.กลุมองคกรภาคประชาชนท่ีเขมแข็ง และมีการทำงานในระบบของเครือขาย 
  15.มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
  16.ผูนำ ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในดานการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
  17.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
 จุดออน (Weakness) 
  1.บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลยังขาดแคลนไมเพียงพอตอการบริหารงาน 
  2.ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอองคการปริหารสวนตำบลในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนแตองคการบริหารสวนตำบลตอบสนองไดนอย 
  3.คนในทองถ่ินมีปญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันใน
อัตราสูง 
  4.พ้ืนท่ีตำบลไมมีรถโดยสารประจำทางสัญจรผานทำใหการเดินทางไมสะดวก สวนใหญประชาชน
จะใชรถสวนตัว 
  5.มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมากทำใหการปฏิบัติของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ 
  6.บุคลากรมีนอย ทำใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง เกิดการทำงานไมมีความตอเนื่อง และ 
 ประสบการณในการทำงานนอย 
  7.ขาดแคลนน้ำใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 
  8.การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 
  9.การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผน และความไมเขาใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 
  10.ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืชเชิงเดียว  
  11.ประชาชนในพ้ืนท่ียังไมเขาใจบทบาทการทำงานของ อบต. 
  12.งบประมาณคอนขางนอย ทำใหตอบสนองตอความตองการของประชาชนยังครอบคลุมไมได
เพียงพอ 
  13.ขาดการอนุรักษในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  14.เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 
  15.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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  16.อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญทำการเกษตร ตองอาศัยแหลงน้ำจากธรรมชาติซ่ึงบางครั้ง
ไมเพียงพอ 
 โอกาส (Opportunity) 
  1.มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
  2.แนวโนมของรายไดท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได
เองขององคการบริหารสวนตำบล 
  3.สามารถหาแรงงานไดงาย ราคาถูก จากประเทศเพ่ือนบาน 
  4.กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
  5.ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มีความขัดแยงทางการเมือง ทางความคิดเห็นนอย 
  6.มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสรางความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในตำบล 
  7.มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ี ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง มัธยมตอนตน และมีศูนยการเรียนรูนอก
ระบบ ซ้ึงมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
  8.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีอยางเพียงพอ รวมถึงการใหบริการฟรีใน
เรื่องรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 
  9.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดรัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง 
  10.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 ใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินตนเองและรองรับภารกิจถายโอน 
  11.การแกไขปญหาความยากจนและปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 
  12.นำขอมูลจาการจัดทำเวทีประชาคม จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนดานตาง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของชุมชน 
  13.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันใชสันติวิธีเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา 
  14.มีความเขมแข็งทางการเมืองในระดับทองถ่ินทำใหการบริหารจัดการมีความตอเนื่อง 
 อุปสรรค (Threat) 
  1.อำนาจหนาหนาท่ีตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมีความชัดเจน 
  2.การใหความอิสระองคการบริหารสวนตำบลจากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกำกับ 
ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค 
  3.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ีถายโอนใหกับทองถ่ิน 
  4.ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ำ 
  5.น้ำมันมีราคาแพงอยางตอเนื่อง 
  6.การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจากแหลงงานรองรับไมเพียงพอ 
  7.ประชาชนไมใหความสำคัญในการศึกษาของ บุตร – หลาน ใหไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  8.ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนท่ีของตำบลมีลักษณะแหลงตนน้ำ ฤดูแลงมีภัยแลงขาดน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 
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  9.ความไมม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลตอการจัดสรรงบประมาณขององคการบริหารสวน
ตำบล 
  10.ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
  11.ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ 
  12.ผลจากการถายโอนภารกิจทำใหมีงานหนาท่ีเพ่ิมข้ึนแตไมมีบุคลากรมารองรับ 
  13.สภาวการณทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
  14.ประชาชนไมสนใจ ขาดจิตสำนึกในการมีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ี และไมใหความสำคัญกับ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถ่ินและของภาครัฐ 
  15.ขาดความรูความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน 
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แบบท่ี 1 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว 

 
  แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง 
คำชี้แจง แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทำแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว โดย
จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิวไดประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป
แลว 
   

ประเด็นการประเมิน มีการดำเนินงาน หมายเหตุ 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
3.มีการจัดประชุมอยางสม่ำเสมอ    
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

สวนท่ี 2 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น    
7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถ่ินมาจัดทำขอมูล    
8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน    
9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

   

10.มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพทองถ่ิน 

   

11.มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของจังหวัด 

   

12.มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน    
13.มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    
14.มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15.มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    
16.มีการอนุมัติและประกาศใชแผน    
17.มีการจัดทำบญัชีกลุมโครงการในแผนพัฒนา    
18.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา    
19.มีการทบทวนแผนพัฒนา    
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ อปท. 

(พ.ศ.256๑ – 256๕) 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖๕ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 
2.การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 
3.ยุทธศาสตรประกอบดวย 65 
3.1 วิสัยทัศน (5) 
3.2 พันธกิจ (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 
3.5 ตัวชีว้ัดและคาเปาหมายของแตประเด็นยุทธศาสตร (15) 
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
(เต็ม) 

คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลภาพท่ัวไปของ 
อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน 

สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสำคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ

คลายกัน 
- การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาและ/

หรือการใชขอมูล จปฐ. 
- มีขอมูลสรุปการดำเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดำเนินงานใน

แตละปท่ีผานมาวาการดำเนินการบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรของแผน พัฒนามากนอยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 

๑๐ 
๓ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๒ 

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลท่ีสำคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ีสำคัญ เพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ 

• การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาและหรือ จปฐ 
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสำคัญของจังหวัดและ

แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

• การวิเคราะหขอมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสำคัญดานสังคม เชน กำลัง

แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด เปนตน 

- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูล ท่ีสำคัญของ อปท.
และแสดงใหเหน็ศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

• การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสำคัญ ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- มีการนำเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

ของ อปท. 

• SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
- การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
- มีการจำแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยาง

ถูกตอง 

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 

 
 
 
 
 



~ 11 ~ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน(เต็ม) คะแนนท่ีได 
2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

• สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี 

- มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนใน
พ้ืนท่ีโดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและ
ความตองการ 

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน 

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทำแผนพัฒนา 

6 
(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

6 
2 
 
 

2 
 

2 
 

3.ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

• มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 

- จุดเนนและสิ่งตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะห
ขอมูล 

- มีความเปนไปได ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

 
5 
 
 

3 
2 
 

3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน 

- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

• มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี 

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตรเชื่องโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา

ศักยภาพของ อปท. 
- มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 
 

(2) 

10 
 

4 
4 
 
 

2 

3.4 เปาประสงค 
 
 
 

• สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการ

ท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 4 ป 

5 
(3) 
(2) 

5 
3 
2 

3.5 ตัวชีว้ัดและ
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

• ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

• ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอน

ผลลัพธตามเปาประสงค 
- สามารถวัดไดเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

15 
9 
5 
 

4 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน(เต็ม) คะแนนท่ีได 
3.5 ตัวชีว้ัดและ
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
(ตอ) 

• คาเปาหมาย 
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ี ทำไดท้ังดาน

ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

6 
3 
3 

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

• มีการกำหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลผุลตามเปาประสงคของแต
ประเด็นยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนท่ี 

- กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนำไปสูการ
บรรลุเปาประสงค และยุทธศาสตร 

- มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีท่ีชัดเจนเพ่ือนำไปสู
การกำหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

10 
 
 

5 
 
 

5 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

• โครงการ/กิจกรรม 
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ของโครงการกอนบรรจุไวในแผน 
- ความเพียงพอและความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
- การจัดลำดับของโครงการ/กิจกรรม 

• โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน 
และนำไปสูผลสำเร็จของเปาประสงค 

- โครงการมีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนำไปสูผลสำเร็จของเปาประสงค 

- มีโครงการครบถวนท้ัง 3 ป (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 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  คำชี้แจง :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานปละ ๑ ครั้ง   
1.  รายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     องคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งท่ี ๑ 
3.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

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.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ไทย 

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

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย
เพ่ือสรางศักยภาพ
ในการแขงขัน 

๑๘ ๘,๑๑๗,๖๐๐ ๒๔ ๘,๙๕๖,๖๐๐ ๒๙ ๙,๓๑๒,๐๐๐ ๓๔ ๙,๖๓๕,๖๐๐ ๓๕ ๑๐,๑๓๖,๐๐๐ 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดลุยั่งยืน 

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

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิ
บาลและความ
มั่นคง 

๕ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๓ ๔๗,๔๗๒,๔๐๐ ๔๔ ๕๗,๔๑๒,๕๐๐ ๕๒ ๒๑,๔๖๒,๕๔๐ ๖๒ ๓๓,๒๕๔,๕๔๐ 

 ๒๙ ๘,๖๖๗,๖๐๐ ๕๖ ๕๖,๘๘๙,๐๐๐ ๘๕ ๖๗,๖๔๔,๕๐๐ ๙๘ ๓๒,๕๘๑,๑๔๐ ๑๐๘ ๔๓,๒๖๕,๕๔๐ 

 
 
 
 



~ 14 ~ 

 

สวนท่ี 1. การจัดทำงบประมาณ ประจำป พ.ศ.25๖๕ 
 

ยุทธศาสตร จำนวนโครงการท่ีนำมา
จัดทำงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๕๐,๐๐๐ 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

๒ ๑๖๕,๐๐๐ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๑๐ ๒,๕๓๖,๙๐๐ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุลยั่งยืน 

๒ ๖๕,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๑๘ ๓,๖๙๖,๘๐๐ 

รวม ๓๓ ๖,๕๑๓,๗๐๐ 
 

 
จำนวนโครงการท่ีทำไดX ๑๐๐ 

จำนวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 = ๓๐.๕๖ % 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว 
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๑ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๕๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือสรางความ
เขาใจและทำให
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพืชตาง 
ๆ ท่ีอยูในประเทศ
ไทย 

จำนวน ๕๐ คน  

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๒ โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันผูสูงอายุ 

๓๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑เพ่ือสงเสริม
ประเพณีทองถ่ิน
และใหความสำคัญ
แกผูสูงอายุ 

จำนวน ๕๐๐ คน  

๓ 
 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิปญญา
ทองถ่ินและวันสำคัญ
ทางศาสนาและวัน
สำคัญตาง ๆ ของชาติ
และงานรัฐพิธีตาง ๆ 

๑๓๕,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ืออนุรักษ 
ฟนฟูศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี/ภูมิ
ปญญาทองถ่ินวัน
สำคัญทางศาสนา 
และวันสำคัญตาง 
ๆ ของชาติและงาน
รัฐพิธีตาง ๆ 

จำนวน ๖ ครั้ง  
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๔ โครงการซอมแผน
ปองกันการเกิดอัคคีภัย 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือฝกซอมสำหรับ
การปองกันการเกิด
อัคคีภัย 

จำนวน ๕๐ 
คน 

 

๕ โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนรู อุปกรณการ
เรียนการสอน และ
เครื่องเลนเสริม
พัฒนาการเด็ก 

๘๒๑,๕๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือจัดซ้ือสื่อการ
เรียนรู อุปกรณการ
เรียนการสอน และ
เครื่องเลนเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมี
ความเหมาะสม
เพียงพอ และมี
คุณภาพมาใช
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

จำนวน ๑๑๐ 
คน 

 

๖ โครงการอุดหนุน
คาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 2 โรงเรียน 

1,๔๔๕,400 กอง
การศึกษา 

เพ่ือใหเด็กนักเรียน
ไดรับประทานอาหาร
กลางวันทุกวันทำการ 

ถูกตอง ครบถวน 

จำนวน ๓๓๖ 
คน 

 

๗ โครงการลูกเสือจิ๋ว 0 กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ 4 ดาน 
(ดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม 
และ สติปญญา) 

จำนวน ๑๑๐ 
คน 

 

๘ โครงการวันเด็กแหงชาติ ๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือกระตุนใหเด็ก
ตระหนักในสิทธิและ
หนาท่ีความ
รับผิดชอบตอตนและ
สังคม 

จำนวน ๓
โรงเรียน 

 

๙ โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

๑๘๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลกกปลาซิว 

จำนวน ๙ 
หมูบาน 

 

 
 
 
 
 



~ 17 ~ 

 

 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๐ โครงการแข็งขันกีฬา
เด็ก 

0 กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ4 ดาน
(ดานรางกาย 
อารมณ-จิตใจ สังคม 
และ สติปญญา) 

จำนวนเด็ก 
๑๑๐ คน 

 

๑๑ โครงการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กีฬา 

0 กอง
การศึกษา 

๑.เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนพัฒนาทักษะ
กีฬา  

จำนวนเด็ก 
๕๐ คน 

 

๑๒ เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๗๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือสนับสนุนให
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลกกปลา
ซิวดำเนินงานในดาน
สาธารณสุข 

  

๑๓ โครงการสงเสริมการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู
แหลงเรียนรูท่ียั่งยืน 

๐ กอง
การศึกษา 

เพ่ือสงเสริมผูเรียนมี
ทักษะความรูความ
เขาใจสามารถนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปปฏบิัติไดอยาง
ถูกตอง 

จำนวน ๒ 
โรงเรียน 
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๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๔ โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 

๒๐,๐๐๐ สำนักปลัด เพ่ือปลูกปาทดแทน
และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

จำนวน
ผูเขารวม 
๕๐๐ คน 

 

๑๕ โครงการจัดทำแนว
ปองกันไฟปาเพ่ือปองกัน
การเกิดภัยธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

๔๕,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือปองกันไฟไหม
โบราณสถานวัดและ
ปาชุมชน 

๙ หมูบาน  

 
 
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๖ โครงการเตรียมการรับ
เสด็จฯ-หรือสงรับเสด็จ 

๓๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือเปนคาใชจายใน
การเตรียมการรับ
เสด็จฯ หรือสงรับ
เสด็จฯ เชน การจัดทำ
ซุมรับเสด็จฯ การ
ประดับธงทิว คา
จัดเตรียมมวลชนใน
การเฝารับและสง
เสด็จ ฯ และคาใชจาย
อ่ืน ๆ ในการ
เตรียมการเฝารับและ
สงเสด็จฯ 

จำนวน ๒๐๐ 
คน 

 

๑๗ โครงการงานรัฐพิธี และ
วันสำคัญตาง ๆ ของ
ชาติ 

๕๐.๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือยกยอง เชิดชู
เกียรติ บุคคลสำคัญ
หรือผูท่ีดำรงตนเปน
แบบอยางท่ีดี 

จำนวน
ผูเขารวมรอย

ละ ๕๐  

 

๑๘ โครงการอเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวน
ตำบลและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

๒๑๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือดำเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหาร
สวนตำบลและนายก
สภาองคการบริหาร
สวนตำบล 

จำนวน ๙ 
หมูบาน 
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ท่ี โครงการ จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๑๙ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล ตาง ๆ 

๓๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือรณรงคให
ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึง
ความปลอดภัยในบน
ทองถนน 

จำนวน ๒ ครั้ง  

๒๐ โครงการซอมแผน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๔๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จำนวน ๓๐ 
คน 

 

๒๑ โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัครกู
ชีพกูภัย 

๒๐.๐๐๐ สำนักปลัด 1.เพ่ือเพ่ิมองคความรูใน
ดานการปฏิบัติงาน 

จำนวน ๓๐ 
คน 

 

๒๒ โครงการฝกทบทวน อป
พร.ตำบลกกปลาซิว 

๓๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือให อปพร.มี
ความรูในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

  

๒๓ โครงการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทอถ่ิน
ระดับอำเภอภูพาน/ทต.
โคกภู/ทต.สรางคอ/
อบต.หลุบเลา 

๓๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือเปนศูนยกลางทำ
หนาท่ีรวบรวมขอมูล 
ปญหาความตองการ
ของประชาชนและแจง 
อปท.เพ่ือเปนขอมูลใน
การพิจารณาใหความ
ชวยเหลือประชาชน 

จำนวน ๑ ศูนย  

๒๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กกปลาซิว – ถ้ำหินหัก 
(ชวงนานายหลวย งาม
ยะราช) บานกกปลาซิว 
หมูท่ี ๑ 

๓๔๗,๕๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๒๕ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บานใหม (ระยะท่ี ๗) 
หมูท่ี ๒ บานนาข้ีนาค 

๓๘๗,๕๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๒๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
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ท่ี โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๒๖ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภูฮอม – ภูกลาง (ระยะ
ท่ี ๗) หมูท่ี ๓ บาน
หนองครอง 

๓๗๖.๖๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๒๗ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาโคก (ชวงท่ีพักสงฆ
ปราสาททอง) หมูท่ี ๔ 
บานกกโด 

๓๗๒,๐๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๒๘ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางข้ึนหวยแหนง 
(ระยะท่ี ๖) หมูท่ี ๕ 
บานนาผาง 

๓๓๕,๐๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๑๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๒๙ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุงเจริญ (ชวงท่ีดินนาย
บุญหลาย ไวแสน) หมูท่ี 
๖ บานโพนแพง 

๓๔๙,๐๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๐ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นาหนองแพง (ระยะท่ี 
๗) หมูท่ี ๘ บานโพนบก 

๓๔๗,๕๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 

 

๓๑ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
กลางบาน บานโนน
เจริญ หมูท่ี ๙ 

๒๗๔,๐๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๙๐ 
เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

 

๓๒ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วังควายบักโลน (ชวง
ท่ีดินนายประสิทธิ์ ซีมุล 
หมูท่ี ๗ บานนาเจริญ  

๓๔๗,๕๐๐ กองชาง ๑.เพ่ือใชในการ
คมนาคมขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

กวาง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 
๑๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ 
เมตร 
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ท่ี โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ผลผลิต หมายเหตุ 

๓๓ โครงการฝกอบรม 
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ 
ประจำองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

๑๒๐,๐๐๐ สำนักปลัด ๑.เพ่ือสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งใหแก
องคกรใหมีบุคคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ชวยเหลือเจาพนักงาน
ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

จำนวน ๕๐ คน  
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การใชจายงบประมาณ 
ยุทธศาสตร โครงการ การกอหนี้

ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ การเบิกจาย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

- - - - 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

๔ ๒,๔๒๔,๗๐๙ ๔ ๒,๔๒๔,๗๐๙ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอางสมดุลยั่งยืน 

๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๑๒ ๓,๑๒๙,๙๒๖.๗๐ ๙ ๒,๐๘๕,๙๒๖.๗๐ 

รวม ๑๗ ๕,๕๙๙,๖๓๕.๗๐ ๑๔ ๔,๕๕๕,๖๓๕.๗๐ 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี้ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 

ลำดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

๘๒๑,๕๐๐ ๗๕๖,๘๓๕ ๗๕๖,๘๓๕ ๖๔,๖๖๕ 

๒ โครงการอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.๒ 
โรงเรียน 

๑,๔๔๕,๔๐๐ ๑,๔๒๙,๘๒๗ ๑,๔๒๙,๘๒๗ ๑๕,๕๗๓ 

๓ โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข
อ่ืน ๆ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๖๘,๐๔๗ ๑๖๘,๐๔๗ ๑๑,๖๔๓ 

๔ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

ลำดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๕ โครงการจัดทำแนวปองกันไฟปาเพ่ือ
ปองกันการเกิดภัยธรรมชาติและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๐ 

 
ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 

ลำดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๖ รายจายเก่ียงกับการรับรองและพิธีการ ๘๐,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๖๙,๖๐๐ 
๗ โครงการอเลือกตั้งนายกองคการบริหาร

สวนตำบลและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
๒๑๐,๐๐๐ ๑๒๒,๗๒๖.๗๐ ๑๒๒,๗๒๖.๗๐ ๘๗,๒๗๓.๓๐ 

๘ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาล 

๓๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ ๒๒,๒๐๐ 

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกกปลาซิว – ถ้ำหินหัก (ชวง
นานายหลวย งามยะราช) บานกกปลา
ซิว หมูท่ี ๑ 

๓๔๗,๕๐๐ ๓๒๓,๐๐๐ ๐ ๒๔,๕๐๐ 

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานใหม (ระยะท่ี ๗) หมูท่ี ๒ 
บานนาข้ีนาค 

๓๘๗,๕๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 
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ลำดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณตาม
ขอบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภูฮอม – ภูกลาง (ระยะท่ี ๗)
หมูท่ี ๓ บานหนองครอง 

๓๗๖,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐ 

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาโคก (ชวงท่ีพักสงฆ 
ปราสาททอง) หมูท่ี ๔ บานกก โด 

๓๗๒,๐๐๐ ๓๔๖,๐๐๐ ๐ ๒๖,๐๐๐ 

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางข้ึนหวยแหนง (ระยะท่ี ๖) 
หมูท่ี ๕ บานนาผาง 

๓๓๕,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุงเจริญ (ชวงท่ีดินนายบุญ
หลาย ไวแสน) หมูท่ี ๖ บานโพนแพง 

๓๔๙,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ 

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนาหนองแพง (ระยะท่ี ๗) หมู
ท่ี ๘ บานโพนบก 

๓๔๗,๕๐๐ ๓๒๓,๐๐๐ ๓๒๓,๐๐๐ ๒๔,๕๐๐ 

๑๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางบาน (ระยะท่ี ๗)    
บานโนนเจริญ หมูท่ี ๙ 

๒๗๔,๘๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๑๙,๘๐๐ 

๑๗ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายวังความบักโลน (ชวงท่ีดิน
นายประสิทธิ์ ซีมุล) หมูท่ี ๗ บานนา
เจริญ  

๓๔๗,๕๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๓๔๕,๐๐๐ ๒,๕๐๐ 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ยุทธศาสตร 
แผนการดำเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจาย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๒.การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและ
อนุรักษวัฒนธรรม
ไทย 

๖ ๖๖๕,๐๐๐ ๒ ๑๖๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓.การพัฒนาสังคม
และทรัพยากร
มนุษยเพ่ือสราง
ศักยภาพในการ
แขงขัน 

๓๕ ๑๐,๑๓๖,๐๐๐ ๑๐ ๒,๕๓๖,๙๐๐ ๔ ๒,๔๒๔,๗๐๙ ๔ ๒,๔๒๔,๗๐๙ 

๔.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 

๔ ๑๘๐,๐๐๐ ๒ ๖๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ ๑ ๔๕,๐๐๐ 

๕.การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี
ตามหลักธรรมมาภิ
บาลและความ
ม่ันคง 

๖๒ ๓๓,๒๕๔,๕๔๐ ๑๘ ๓,๔๑๑,๓๐๐ ๑๒ ๓,๑๒๙,๙๒๖.๗๐ ๙ ๒,๐๘๕,๙๒๖.๗๐ 

รวม ๑๐๘ ๔๔,๒๖๕,๕๔๐ ๓๓ ๖,๕๑๓,๗๐๐ ๑๗ ๕,๕๙๙,๖๓๕.๗๐ ๑๔ ๔,๕๕๕,๖๓๕.๗๐ 
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สวนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เกณฑการพิจารณา สรุปขอมูลปญหาพรอมท้ังนำไปพิจารณารวมกับขอมูลอ่ืน ๆ กอนหนานี้เพ่ือนำไป
อธิบายถึงสาเหตุท่ีการดำเนินงานไมสามารถดำเนินไดตามแผนท่ีกำหนด ตลอดจนเปนขอมูลสำหรับท่ีจะใชในการ
ปรับปรุงแกไขใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 พิจารณาแลวพบวา มีปญหาในการดำเนินการดังนี ้
 1.จำนวนโครงการท่ีมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.25๖๑ – 256๕) ประจำป ๒๕๖๕ มีจำนวนมาก ซ่ึง
จากรายการติตามและประเมินผลจะพบวา มีโครงการท้ังหมด ๑๐๘ แตสถานการณดานการเงินในปจจุบันรัฐบาลยัง
ไมดำเนินการผลักงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 256๕ ใหกับองคการบริหารสวนตำบลจึงทำใหไม
สามารถดำเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินไดหมด 
 2.ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนา จะสังเกตไดวาใน
การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมูบาน จะเสนอโครงการเฉพาะในสวนของการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เชน ถนน น้ำ ประปา ไฟฟา เปนตน แตจะไมใหความสำคัญของการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ  
 3.ประชาชนยังไมมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการท่ีเสนอเขามาในแผนพัฒนา ยังคงมีความตองการให
ทุกโครงการตองมีอยูในแผน แตไมคำนึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงไมสามารถท่ีจะดำเนินใหครบ
ทุกโครงการได 
 ๔.ผูบริหารใหความสำคัญในดานโครงสรางพ้ืนฐานมากวาในดานอ่ืน สังเกตไดจากการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ินและการจัดทำงบประมาณ 
 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว ครั้งท่ี ๑/  
25๖๕ เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไดเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
พ.ศ.25๖๑ – 25๖๕ ประจำป ๒๕๖๕ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖๔ ถึง 3๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
1. องคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว ควรใหความสำคัญกับโครงการในยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้             

๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ๒) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เม่ือเทียบจำนวนโครงการกับยุทธศาสตรดานอ่ืนแลว ไดนำการจัดทำงบประมาณไดนอย  

2. องคการบริหารสวนตำบลกกปลาซิว ควรคำนึงถึงงบประมาณในการดำเนินการ ในแตละยุทธศาสตรและ
ลักษณะของโครงการท่ีนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนา วาสามารถดำเนินการไดหรือไม 

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ควรนำโครงการท่ีบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำป� นำมา

ปฏิบัติให้ครบตามท่ีได้ตั้งงบประมาณไว ้ 
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1.ผลการดำเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม  
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม  
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ  

ภาพรวม  
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม ๙ 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๙ 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๘ 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ ๘ 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม ๙ 
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ๗ 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ๙ 
8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ ๘ 

ภาพรวม ๖๗ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม 8.50 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.50 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.00 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 9.00 
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 9.00 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 7.00 
8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ 8.50 

ภาพรวม 67.00 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4.การพัฒนาสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม 10 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.50 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.50 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 9.50 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม 10 
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 9.00 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 9.50 
8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ 9.50 

ภาพรวม 76.5 
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ยุทธศาสตรท่ี 5.การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ังคง 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม 9.50 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.50 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 10 
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 9.50 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.50 
8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ 9.50 

ภาพรวม 74 
 
 
สรูปความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการกิจกรรม 65 30 5 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 72 25 3 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 70 27 3 
4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 70 25 5 
5.มีความโปรงใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 77 20 3 
6.มีการดำเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 85 12 3 
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสูการแกไขปญหา 82 16 2 
8.การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 81 16 3 
9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 82 16 2 

ภาพรวม 76 24 3 
 
 
 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 

เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำป� พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เป�ดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตลอดท้ัง

มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนท้องถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลงานการติดตาม

และประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตาม

และประเมินผลดังกล่าวและต้องป�ดประกาศโดยเป�ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยป�ละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคม ของทุกป� 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงป�ป�จจุบัน จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๒  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
                                                                                         

 

         (นายรวมมาลัย  ชีด้าม) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 
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