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ส่วนที่ 1  บทนำ 
------- 

 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดกุง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการประชาคมหมู่บ้านตามสภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน 
โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในตำบลกุดกุง 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดกุง
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้  
                  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
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และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่
ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก  ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้    แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ
ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาตำบล 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ประชาชนใน ทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
แ ล ะ ต้ อ งปิ ด ป ระ ก าศ ไว้ เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จรงิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 5 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
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  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ
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การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศ
ทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ž   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
   1.1   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
        1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ และแผนชุมชนตำบล  
        1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี้  
     

                ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี  4  แนวทางการพัฒนา คือ 
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1. การก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
2. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน 
3. การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
4. การก่อสร้างและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี  5  แนวทางการพัฒนา คือ 
 

1. การส่งเสริมการสาธารณสุข อนามัยในครอบครัวและชุมชน 
2. การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การส่งเสริมพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  มี  2  แนวทางการพัฒนา คือ 
 

  1. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ    
            บริหารจัดการท้องถิ่น 
                    2. ปรับปรุง พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
            ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี  2  แนวทางการ 
           พัฒนา คือ 

1. การส่งเสริมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย มี  3      
           แนวทางการพัฒนา คือ 
                     1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจัด 
          จำหน่ายเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร 
   1.1.3 พันธกิจหลัก ประกอบด้วย 
    พันธกิจที่ 1  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา จังหวัดที่ดำรงความ เป็นชุมชน
อีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอิสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด 
                      พันธกิจที ่ 2  เสริมสร้างให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
และให้ความสำคัญด้านวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีท้องถิ่น 
                      พันธกิจที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
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   1.1.4  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
  1.  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ
สะดวก 
               2.  เสริมสร้างทักษะทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ ด้าน
กีฬาและด้านอ่ืน ๆ ของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
                    3.  ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
          4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
          5.  ประชาชนมีศักยภาพมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
    1.1.5 วิสัยทัศน์  

          “โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 

 
 1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 

 
 ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 

20 9.05 - - 130 58.83 

2.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 19 8.60 - - 20 9.05 
3.การพัฒนาด้านการ 
  บริหารจัดการที่ดี 

16 7.24 - - - - 

4.การพัฒนาทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- - - - 5 2.27 

5.การพัฒนาตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

1 0.46   10 4.53 

รวม 56 25.35 - - 165 74.65 
 
1.2.2  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2562) 
 

 
 ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 

30 13.95 - - 119 55.35 

2.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 17 7.90 - - - - 
3.การพัฒนาด้านการ 
  บริหารจัดการที่ดี 

23 10.70 - - - - 

4.การพัฒนาทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2 0.93 - - 13 6.05 

5.การพัฒนาตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

3 1.40   8 3.72 

รวม 75 34.88 - - 140 65.12 
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 1.2.3  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2563) 
 

 
 ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 

30 13.95 - - 119 55.35 

2.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 17 7.90 - - - - 
3.การพัฒนาด้านการ 
  บริหารจัดการที่ดี 

23 10.70 - - - - 

4.การพัฒนาทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2 0.93 - - 13 6.05 

5.การพัฒนาตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

3 1.40   8 3.72 

รวม 75 34.88 - - 140 65.12 
 
1.2.4  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
 

 
 ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่ยังไม่ไดด้ำเนินการ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพัฒนาโครงสร้าง 
  พื้นฐาน 

13 7.84 - - 106 63.86 

2.การพัฒนาคุณภาพชวีิต 17 10.24 - - - - 
3.การพัฒนาด้านการ 
  บริหารจัดการที่ดี 

9 5.43 - - - - 

4.การพัฒนาทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- - - - 13 7.84 

5.การพัฒนาตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

1 0.61 - - 7 4.22 

รวม 40 24.10 - - 126 75.91 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     2.1  เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
       2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

      1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  
                    ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถงึอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

         1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประ
เทไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

           (1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

           (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

           (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
          (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
          (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
         (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
        (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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               2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
                            - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
                            - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
                              - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

        (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
        (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง                       
        (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

                             (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
                             (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำ 
 
        ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน   
        การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
         3) ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด    
          เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ 
          ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลา 
          เป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
          และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง 
          กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดา 
          เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตาม 
          ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3.  กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  
          การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและ 
          การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความ 
          เข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
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ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดกุง   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้จัดทำแผน
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

                   ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

                  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3.  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
                แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
              กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
               ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    หน้า 19 
 

ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 
 
    1. แนวคิดและหลักการ 
              1.1  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็น
ธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
    1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที่ 

   2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 1) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

1.1 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

1.2 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2)  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 3)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 4)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการ
จัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
           (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์ 
         2)  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
          (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู 
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
         (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
        (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลน
น้ำ  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 3) โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
                   1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
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                   2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
                   3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
                   4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
                   5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
                   6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
                   7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 

      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์
ไว้ว่า “เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวและการคาชายแดนได้มาตรฐานสากล” โดยประกอบด้วย 3  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามลำดับความสำคัญดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์  1  การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ ผลผลิตการทางเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วย
มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และการแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
           ประเด็นยุทธศาสตร์  2  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวโดยการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ใน
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าสู่ภูมิภาคอาเซียน 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร 

         วิสัยทัศน์(vision)จังหวัด 
                 “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอิสาน” 
       พันธกิจหลัก 
        1.  สนับสนุนและผลักดันให้จังหวัดมีความโดดเด่นและชัดเจนในฐานะจังหวัดที่ดำรงความเป็นชุมชน
อีสาน โดยเน้นการรณรงค์ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม และประเพณีอิสาน ซึ่งมีการผสมผสานกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่อย่างกลมกลืน ขยายโอกาสด้านอุดมศึกษาในจังหวัด 
       2.  ผลักดันให้ภาคประชาสังคมมีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
       โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ 

1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ :  ผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
   1)  สร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
   2)  ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีเต็มศักยภาพ 
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   3)  เพ่ิมความสามารถในการรับซื้อและส่งเสริมการแปรรูป เพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
   4)  เพ่ิมตลาดและช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและการค้า การท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
   1)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสาน 
   2)  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3)  ยกระดับและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวและการบริการ  

3. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
เป้าประสงค์  :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ 
    1)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็ง 
    2)  เพ่ิมศักยภาพในการรักษาความม่ันคงภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    3)  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
    4)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจักการภาครัฐ 

4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์  
     1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
     2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3)  ยกระดับเมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีพลังงานทดแทน 
 

 2.1.2   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
    

       1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
              กลยุทธ์  
                     1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ 
                     2.  เพ่ิมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน 
                     3.  พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
                     4.  พัฒนาสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่น 
          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               กลยุทธ์ 
                     1.  การส่งเสริมการสาธารณสุข อนามัยในครอบครัวและชุมชน 

2.  การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
                     3.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                     4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                     5.  การส่งเสริมพัฒนาอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
                กลยุทธ์ 
      1. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ   
          บริหารจัดการท้องถิ่น 
                       2. ปรับปรงุ พัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน   
           การปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
              กลยุทธ์ 

3. การส่งเสริมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย  
              กลยุทธ์ 
                     1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                     3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจัด     
    จำหน่ายเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร 
 
   2)  เป้าประสงค์ 
                   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                    พันธกิจ   :   จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา  
                     เป้าประสงค์ :   ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ  
                   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                   พันธกิจ :  1. ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข  
                        2. ส่งเสรมิการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
                                 3. จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                 4. ส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี 
                                 5. ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
                   เป้าประสงค์ :  1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีข้ึน  
                            2. ประชาชนทำเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี 
                                     3. เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้ง อายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดู แล  
                                        อย่างทั่วถึง 
                                     4. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยใน             
                                    ชีวิตและทรัพย์สิน 
                                     5. ได้รับการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม   
                  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
                   พันธกิจ  :   1. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                        2. ส่งเสรมิสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ 
                   เป้าประสงค์ :    1. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร 
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                              2. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการ  
                                        พัฒนาท้องถิ่น 
                  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   พันธกิจ :   1. จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
                       2. ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและท่องเที่ยวเชิง  
                                การอนุรักษ์ 
                  เป้าประสงค์ :   1. ชุมชนมีทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
                            2. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้น 
                5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 
                          พันธกิจ      :   ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
                          เป้าประสงค์ :   ประชาชนทำเกษตร กรรมแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารเคมี 
 
     4)  ตัวช้ีวัด 
  1)  จำนวนถนนและรางระบายน้ำที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา  
  2)  จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน              
                     3)  จำนวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา 
  4)  จำนวนสิ่งก่อสร้างอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นที่เพ่ิมข้ึน เช่น สะพาน สวนสุขภาพ ลาน 
                     กีฬา ฯลฯ  
  5)  จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  6)  จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะยุง 
  7)  ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
                     และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือ 
  8)  จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริม ศิลปะ  
                     วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               9)  การจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
          10)  ร้อยละประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
          11)  จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ    
                    บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
          12)  จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ   
                    ปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนที่เพ่ิมขึ้น 
             13)  จำนวนต้นไม้ที่ปลูกในที่สาธารณะ/ป่าชุมชนเพ่ิมข้ึนจำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการดูแล  
                     บำรุงรักษา (ขุดลอก/กำจัดวัชพืช) 
             14)  จำนวนขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลงจำนวนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลเพิ่มขึ้น 
          15)  สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษและสารเคมีในชุมชน 
                   16)  ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
                   17)  ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน  
     5)  ค่าเป้าหมาย 
             1)  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวก    
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                2)   เสริมสร้างทักษะทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการ ด้านกีฬา  
                   และด้านอ่ืน ๆ ของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
         3)   ประชาชนทุกภาคส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                   ท้องถิ่น 
         4)   พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
         5)   ประชาชนมีศักยภาพมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
            
 6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
       1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง        
                         พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

    2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างอาชีพ 
    4)  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

                       5)   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
2.1.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ของ อบต.กุดกุง 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 2.1.4  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
            1.  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       จากปัญหาและความต้องการของประชาชนและผลการพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดกุง สามารถนำมาวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงด้วยเทคนิค SWOT  
Analysis ได้ดังนี ้
        การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

  1.  จุดแข็ง ( Strengths ) 
  1.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการเกษตร ทำให้มีสินค้าเกษตรบริโภคและจำหน่าย ถือเป็น 

รายได้หลักของเกษตรกร 
      2.  บุคลากรในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพโดย 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่เป็นประจำทุกปี 
      3.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่น การทำเสื่อ

กก  การทำขนม  การเจียระไนพลอย เป็นต้น 
     4. ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พ่ีน้อง อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติ มีความรักสามัคคี    

               5.  มีสถานศึกษาทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้มาตรฐาน 
 

         2.  จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
               1. การคมนาคมเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านบางส่วนยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ทำให้การสัญจร ไปมา  
ยากลำบาก 
     2.  งบประมาณในการบริหารจัดการ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงจะมีรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเพื่อสนองต่อการแก้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

   3.  ความต่อเนื่องด้านนโยบายการเมืองท้องถิ่น และความไม่สอดคล้องระหว่างแนวนโยบาย กับ
วิธีการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ทำให้เกิดความ
บกพร่องและล่าช้าในทางปฏิบัติ  
 

    การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
         1. โอกาส (Opportunities) 
    1.  การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีอำนาจ
ในการบริหารจัดการ ทำให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ที่อยู่ตามกระทรวง ทบวง กรม ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงบประมาณ กำหนดและวางแผนการพัฒนาได้ตามความต้องการ
ของท้องถิ่นซึ่งสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  

  2.  นโยบายรัฐบาล รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีนโยบายที่มุ่งเน้นป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล  ปรับปรุง      
และแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและ 
ค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
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  3.  นโยบายการพัฒนาของจังหวัดยโสธร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้ามีการน้อม
นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ประสบความสำเร็จและมี
ความสุขขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. อุปสรรค ( Threats ) 
1.  การทำการเกษตรแบบที่ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบลกุดกุง ระบบการบริหารจัดการด้านน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของ
ประชาชนต้องอาศัยพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้บางปีประสบปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วง น้ำท่วม 
เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 

          2.   การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตรเหมือนกับประชาชนในเขตพ้ืนที่อ่ืน ผลผลิตที่ได้เหมือนกับท้องถิ่นอ่ืน ทำให้เกิดการแข่งขันใน
ด้านราคา ผลผลิตล้นตลาด ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ ราคาผลผลิตตกต่ำไม่คุ้มทุน 

     3.   การพัฒนา การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทำได้ยากและช้าไม่ต่อเนื่อง  
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ต้องรอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

             โอกาสการพัฒนาในอนาคต 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและนโยบายการพัฒนาจังหวัด 
  2. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
  3. การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
            ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด 
  1. กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
  3. ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
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  3.  การตดิตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 1. การเศรษฐกิจ - อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 13 4,792,500 
2. บริการชุมชนและสังคม - การศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - - 
3. บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด - - 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1.บริการชุมชนและและสังคม - การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

8 
2 
4 

    1,195,000 
    257,000 
11,184,000 

2.บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป 
- การรักษาความสงบภายใน 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

1 
2 

400,000 
  30,000 

3. การบริหารจัดการที่ดี 1. บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป 
 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
 

6 
1 
 

   61,000 
    100,000 

2. บริการชุมชนและสังคม - การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
 

             1 
             1 

- 
- 

20,000 
140,000 

- 
- 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ดำเนินการจริง 

จำนวนโครงการ จำนวนเงิน 
(บาท) 
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4. การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. การเศรษฐกิจ - การเกษตร สำนักปลัด - - 
2. บริการชุมชนและสังคม - การศึกษา 

- สาธารณสุข 
กองการศึกษาศาสนาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

- 
- 

- 
- 

3. บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด - - 
5 . ก าร พั ฒ น าต าม ห ลั ก
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งแ ล ะ
การเกษตรปลอดภัย 

1.บริการชุมชนและและ
สังคม 

- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห์ 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

- 
1 

- 
35,000 

2.บริหารงานทั่วไป - บริหารงานทั่วไป 
 

สำนักปลัด - - 

รวม 40 18,381,000 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
 
 
   
3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รบัจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบา้นนายสมหวัง โยธา

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมไป
มาไม่สะดวก 

ขนาดผิจราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 218 เมตร หนา 0.15 

498,000 
(499,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั

เกิดความสะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ภักดี (หมู่ที่ 1)  เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนนิการ
ไม่น้อยกว่า 827 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 
ป้าย  

ประโยชน ์

2. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบา้นโนนม่วง หมูท่ี่ 2-
บ้านกุดกุง หมู่ที่ 1   

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมไป
มาไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายจำนวน 1 ปา้ย 

449,000 
(499,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบา้นนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 –
บ้านสงเปือย ต.สงเปือย 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมไป
มาไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 218
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

498,000 
(499,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

4. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กยกระดับ(สายบ้านเหล่ามะเขียว 
หมู่ 4 – บ้านโคกกลาง ตำบลลมุพุก) 
บ้านเหลา่มะเขียว  หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมไป
มาไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

209,000 
(220,000) 

 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างโรงเรียนบ้านทราย
งาม-บา้นนายไสว)  หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมไป
มาไม่สะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 218 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

498,000 
(499,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กยกระดับ (สายจากสวนนาย
สมนึก - ถนนสายบ้านโคกกลาง ตำบล  
ลุมพุก) หมู่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่สะดวก 

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 92เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

279,000 
(280,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 
 
 

กองช่าง 
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7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(สายสี่แยกห้วยพันหม-วัดป่า
น้อย) บ้านใหม่มงคล หมู่ 6 

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่สะดวก 

จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 
เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

495,000 
(499,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 
 

กองช่าง 

8. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ 
คสล.(สายบา้นโนนมว่ง –นาโพธิ)์ หมู่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่สะดวก 

 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้อมวางท่อระบายนำ้ 1 จุด 

498,000 
(498,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

 

เกิดความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
  
3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) 
   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

9. โครงการก่อสร้างถนนดนิพร้อมเกรด
ปรับแต่งให้เรียบ(สายดอนมะกดู)  
หมู่ 7 

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร 
สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร   

98,500 
(99,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เกิดความสะดวกในการ
เดินทางและขนสนิค้าทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม
เกรดปรับแต่งให้เรียบ(สายทา่ชา้ง-ท่า
สะพง)  หมู่ 6 

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่
สะดวก 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 
สูงเฉลี่ย  0.50 เมตร   

82,500 
(83,000) 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เพื่อแก้ปัญหาการ
คมนาคมไปมาไม่สะดวก 

กองช่าง 
 

11. โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลกุ เพื่อแก้ปัญหาการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 317,500 ประชาชนใน เกิดความสะดวกในการ กองช่าง 
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พร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบ (สาย
ห้วยพันหม) บ้านเหล่ามะเขียว      
หมู่ 4 

คมนาคมไปมาไม่
สะดวก 

1,490 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ปา้ย  

(318,000) พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

เดินทาง  

12. โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน(ขุดเจาะบ่อบาดาล) หมู ่4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำใน
การอุปโภค-บริโภค
ไม่พียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลสำหรับ 75,000 ประชาชนใน
พื้นที่ได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีนำ้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

13. โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล(เทศกาลปีใหม่) 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วง
เทศกาล(เทศกาลปีใหม่) 

ตั้งจุดบริการ 1 จุด 
(บริเวณทางเข้าบ้านนาโพธิ์  

หมู่ที่ 3) 

7,000 จุดบริการ      
1 จุด 

ประชาชนใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง 

สำนักปลัด 

14. โครงการจัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการปอ้งกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล(เทศกาลสงกรานต์) 

เพื่อเป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนใน ช่วง
เทศกาล(เทศกาลสงกรานต์) 

ตั้งจุดบริการ 1 จุด 
(บริเวณทางเข้าบ้านนาโพธิ์  

หมู่ที่ 3) 

7,000 จุดบริการ      
1 จุด 

ประชาชนใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง 

สำนักปลัด 

15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ   
สุนัขบา้ 

เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษ
สุนัขบา้ในตำบล 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา้  

37,000 สุนัขและแมว
จำนวน  

1,000 ตัว 

ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบา้ใน
ตำบล 

กองสาธารณสุข 

16. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในตำบล 

จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท ฯลฯ 

80,000 7 หมู่บ้าน ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก
ในตำบล 

กองสาธารณสุข 
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17. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการและสุขภาพที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุด
กุง 

301,500 จำนวน 3 แห่ง เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
และสุขภาพทีด่ ี
 

กองการศึกษาฯ 

18. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่
ดี 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
ตำบลกุดกุง 

6,600,000 ผู้สูงอายไุด้รับ
เบี้ย100% 

เกิดการบริหารจัดการที่ดี กองสวัสดิการฯ 
 

19. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่
ดี 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งพิการ
ตำบลกุดกุง 

4,548,000 ผู้พิการได้รับ
เบี้ย 100% 

เกิดการบริหารจัดการที่ดี กองสวัสดิการฯ 
 

 
3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01) 
   

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายที่ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ
ที่ดำเนินการ

จริง 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

20. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่
ดี 

จ่ายเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์
ตำบลกุดกุง 

6,000 ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับเบี้ย 
100% 

เกิดการบริหารจัดการที่ดี กองสวัสดิการฯ 
 

21. โครงการจัดประชุมประชาคมเพือ่
จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนตำบลกุดกุง 6,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ตามสัดสว่น
ประชาคม 

ประชาชนให้ความสนใจเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอ
ปัญหาและความต้องการ 

สำนักปลัด 

22. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุตำบลกุดกุง 

เพื่อให้ความรู้ผู้สูงอายุในการ
ดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุตำบลกุดกุง 30,000 150  คน ผู้สูงอายไุด้นำความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจำวนั 

 

23. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.
กุดกุง 

การคัดลอกระวางที่ดนิและ
ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำ

แผนที่ภาษีฯ 

50,000 การจัดทำ
ข้อมูลครบถ้วน 

เกิดการบริหารจัดการที่ใน
ตำบลกุดกุง 

กองคลัง 

24. การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ ประชาชนตำบลกุดกุง 400,000 ผู้เสียหายได้รบั เกิดการบริหารจัดการที่ดี สำนักปลัด      
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ให้แก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายไวล้าวงหน้า ฯลฯ 

ดี ความช่วยเหลือ 
ทุกหลังคาเรือน  

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม 16,070,000 
 
 
3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

1. โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอคำ
เขื่อนแก้ว จำนวน 7 งาน 
- วันปิยมหาราช 
-วันจักรี 
-วันฉัตรมงคล 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯพระบรม
ราชิน ี(3 มิ.ย.) 
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.10 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพ่อแห่งชาติ 

เพื่ออุดหนุนการจดั
งานรัฐพิธี 

อุดหนุนอำเภอคำ
เขื่อนแก้ว 

6,000 ทุกภาคส่วน80%          
มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วมในโครงการงานรัฐ
พิธี 

สำนักปลดั อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

2. โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต
โดยเสด็จพระราชกุศล  

เพื่อสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิตโดยเสด็จ
พระราชกุศล 

อุดหนุนอำเภอคำ
เขื่อนแก้ว 

5,000 ทุกภาคส่วน80%          
มีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วมในบริจาคโลหติ
โดยเสด็จพระราชกุศล 
 
 

สำนักปลดั อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
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3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)  
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

3. อุดหนุนส่วนราชการ ตามโครงการ
อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน ในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง และ
เพื่อให้เด็กนักเรยีนทุก
คนได้รบัอาหารครบ 5 
หมู่  
 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

จำนวน 
5 โรงเรียน 

1,160,000 นักเรียนจำนวน 
290 คน 

เด็กนักเรยีนทุกคนไดร้ับ
อาหารครบ 5 หมู ่

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
โรงเรียนบ้านทรายงาม 
โรงเรียนบ้านนาโพธ์ิ 
โรงเรียนบ้านกุดกุง 
โร งเรี ยน บ้ าน เห ล่ าม ะ
เขียว 

4. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้าน  
กุดกุง 

 

15,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านกุดกุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 
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5. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน 

โรงเรียนบ้าน  
โนนม่วง 

 

15,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
 

6. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน 

โรงเรียนบ้าน  
นาโพธิ ์

 

15,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านนาโพธ์ิ 
 

7. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน 

โรงเรียนบ้าน
เหล่ามะเขียว 

 

15,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ โร งเรี ยน บ้ าน เห ล่ าม ะ
เขียว 
 

8. อุดหนุนส่วนราชการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสรมิอาชีพ 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและเสริม
ประสบการณ์ให้กับ 
นักเรียน 

โรงเรียนบ้าน  
ทรายงาม 

 

15,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ตำบลกุดกุง 

 

นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านทรายงาม 
 

 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

9. โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 
2564 

เพื่ออุดหนุนการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
จังหวัดยโสธร 

อุดหนุนอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว 

10,000 ทุกภาคส่วน
80%          มี

ส่วนร่วมใน

ทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วมในโครงการ
สนับสนุนการจัดงาน

สำนักปลดั อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
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กิจกรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ 
จังหวัดยโสธร 

10. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

อุดหนุนอำเภอ  
คำเขื่อนแก้ว 

10,000 ทุกภาคส่วน
80%          มี

ส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

ทุกภาคส่วนได้มสี่วน
ร่วม 

สำนักปลดั อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

11. อุดหนุนโครงการพระราชดำรดิ้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมโครงการ
พระราช ดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน
โครงการ

พระราชดำริฯ 
หมู่บ้านละ 

20,000 บาท 

140,000 จำนวน 7 
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กองสาธารณสุข หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีตำบล
กุดกุง  จำนวน  7 หมู่บ้าน 

12. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล    
กุดกุง 

เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ด ี

ประชาชนตำบล
กุดกุง 

80,000 ประชาชนใน
พื้นที่ฯได้รับ
ประโยชน ์

เกิดการบริหารจัดการที่
ดี 

กองสวัสดิการฯ 
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำบลกุดกุง 

 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายที่
ดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

13. โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพืน้ท่ี
ตำบลกุดกุง ตามโครงการส่งเสรมิ
การศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่
ตำบลกุดกุง 

เพื่ออุดหนุนการจดัหา
ครูผูส้อนให้ครบทุกช้ัน
เรียน 

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนม่วง 

20,000 มีครูผูส้อนเพิ่ม มีครูผูส้อนครบ กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 

14. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล
กุดกุง  

เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพย้อมผ้าสี
ธรรมชาติ บ้าน

นาโพธิ ์

5,000 กลุ่มอาชีพ 
1 กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพมีการ
พัฒนากลุ่มเพิ่มจาก
เดิม 

กองสวัสดิการฯ กลุ่มอาชีพย้อมผ้าสีธรรมชาติ 
บ้านนาโพธ์ิ หมู่ 3 
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15. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพในตำบล
กุดกุง  

เพื่ออุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงแพะ

ตำบลกุดกุง 

5,000 กลุ่มอาชีพ 
1 กลุ่ม 

กลุ่มอาชีพมีการ
พัฒนากลุ่มเพิ่มจาก
เดิม 

กองสวัสดิการฯ กลุ่มอาชีพเลี้ยงแพะตำบลกดุ
กุง 

รวม 1,516,000 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
           

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

 ไม่มี       
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  3.1.5 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดยโสธร  (แบบ ผ.05) 
 

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ำบา้นทรายงาม  หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ำใช้
สำหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างแพสูบน้ำ
พร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ 

795,000 จำนวน 1 แห่ง ประชาชนมีนำ้ใช้สำหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 795,000  
  
     3.1.6 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  

ลำดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์
เป้าหมายที่

ดำเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ไม่มี       
        

รวม -  
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3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีดำเนินการ

จริง (ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

 
ผลที่ได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้เก็บเอกสารของทาง
ราชการ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 
2บานประตู(มอก.) 
จำนวน  1  หลัง 

5,400  สามารถเก็บเอกสารของทาง
ราชการได ้

กองสวัสดิการฯ 

2. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ 
1 เครื่อง 

22,500 ใช้สำหรับห้องนายก อบต.ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

3. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี ้
1 ชุด 

5,000  สามารถใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

4. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 

เครื่อง 

22,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สำนักปลดั 

5. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ ์
จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สำนักปลดั 

6. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์เครื่อง
ปริ้นเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์หรือLED ขาวดำ 

จำนวน 1 เครื่อง 

2,600 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สำนักปลดั 

7. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ ์
จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองสวัสดิการฯ 
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3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
8. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

จำนวน 1 เครื่อง 

4,300 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองช่าง 

9. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จอภาพและซีพียูคอมพิวเตอร ์

จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง 

10. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับ
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
หรือLED ขาวดำแบบ
Network     1 เครื่อง 

8,800 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง 

11. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 2kVA   1 เครื่อง 

12,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง 

12. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in One   1 เครื่อง 

23,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง 

13. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
คอมพิวเตอรส์ำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์   1 ชุด 3,700 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองคลัง 

 
 
 
3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

ลำดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีดำเนินการจริง 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณที่
ดำเนินการจริง 

ผลที่ได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
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14. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาครภุณัฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับ
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
หรือLED ขาวดำ 
จำนวน 1 เครื่อง 

2,600 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองช่าง 

15. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

จัดซื้อป๊ัมซับเมอรส์สำหรับ
ประปาหมู่บ้าน 

60,000 ใช้สำหรับระบบประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

16. เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อใช้สำหรับระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน 

30,000 ใช้สำหรับระบบประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

17. บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อใช้สำหรับบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ 1 เครื่อง 
(งบอุดหนุนฯ) 

80,000 สามารถนำไปช่วยเหลือ
ประชาชนในสถานการณ์น้ำ
ท่วมได ้

สำนักปลดั 

รวม 312,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแบบ (ผ 01)โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงดำเนินการเอง จำนวน 24 โครงการ เป็นเงิน 16,070,000 บาท 
2. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแบบ (ผ 02)โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงอุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กร
การกุศล  จำนวน  15  โครงการ เป็นเงิน 1,516,000  บาท  
3. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแบบ (ผ 03) โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน -  
โครงการ   เป็นเงิน -  บาท 
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4. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแบบ (ผ 05)โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณอุดหนุน
จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน เป็นเงิน 795,000  บาท 
5. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแบบ (ผ 08)ครุภัณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงดำเนินการจัดซื้อเอง จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 312,500 บาท 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย         
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 100 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 2 40 

รวมคะแนน  100 97 97 
  
  พบว่าประเด็นผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ40 ของคะแนนใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนโครงการจำนวน
มากที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่มีจำนวนผลผลิตของโครงการไม่ถึงร้อยละ 50 และโครงการแต่ละ
โครงการเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักทำให้โครงการพัฒนาด้านอื่นมีน้อย 
 
 
   
   
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 
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1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 20 100 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่ง
น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 

1.3 ข้ อมู ล เกี่ ย วกับสภาพทางสั งคม  เช่น  การศึ กษา สาธารณ สุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

2 2 100 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 100 

รวม 20 20 100 
 
 
 
  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
                      รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน เขตจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย

2 2 100 
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ของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  
2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคั บ ใช้  ผลของการบั งคั บ ใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น  ด้ านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญ หายาเสพติด   เทคโน โลยี  จารีต  ประเพณี  
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
       รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้(ต่อ) 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนิ นงานได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง) W-Weakness 
(จุ ด อ่ อ น ) O-Opportunity (โอ ก าส ) แ ล ะ  T-Threat 
(อุปสรรค) 

2 2 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
วิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหา 

2 2 100 

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และ 2 2 100 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-
2562 เช่น  ส รุปสถานการณ์ การพัฒ นา การตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 
2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2562 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 
 

1 1 100 

รวม 15 15 100 
   
 
 
 
 
 
 
     1.4 ยุทธศาสตร์ 
                รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร ์ 65   
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.4 วิสัยทัศน์   วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง

5 5 100 
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อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 

 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

5 5 100 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความ
เชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5 5 100 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 100 

รวม 65 65 100 
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  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 100 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ  10 7 70 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงคุณภาพ  
10 8 80 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5 100 

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80 
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 94 94 

 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    หน้า 50 
 

   
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันท่ี 1 ตลุาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
(70 คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย 30 42.85 

- หญิง 40 57.15 
2 อายุ   

 - อายุต่ำกว่า 25 ป ี 12 17.15 
- อายุ 25 – 40 ปี 25 35.72 
- อายุ 41 – 60 ปี 30 42.85 
- อายุมากว่า 60 ป ี 3 4.28 

3 ระดับการศึกษา   
 - ประถมศึกษา 40 57.15 

- มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า 24 34.28 
- ปริญญาตร ี 5 7.15 
- สูงกว่าปริญญาตร ี 1 1.42 

4 อาชีพ   
 - รับราชการ 5 7.15 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย 5 7.15 
- รับจ้าง/เกษตรกร 45 64.28 
-นักเรียน/นักศึกษา 15 21.42 
- อ่ืน ๆ 0 0 

          จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในตำบลกุดกุง สุ่มกลุ่ม                    
ตัวอย่างหมู่บ้านละ 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน พบว่า  
  1) เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ42.85 เพศหญิง   
จำนวน  40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 
  2)  อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 – 60 ปี จำนวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.85 รองลงมาคือ อายุ 25 – 40 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.72 อายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.15 และอายุมากกว่า  60 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 ตามลำดับ   
                3) ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.15 รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทยีบเท่า จำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.28  ระดับปริญญาตรี จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 5  
      และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1  ตามลำดับ 
              4) อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64.28 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 รับราชการ จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.15 และเอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.15 ตามลำดับ 
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          3.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
                     2.  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้ 
                       2.1)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
                            -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์   6,300     คะแนน  
                                                                                              (9 x 10 x 70) 
        1.)  ระดับคะแนน        0 – 2,100                         คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
        2.)  ระดับคะแนน 2,101 – 4,200              คะแนน ระดับ  พอใจ  
        3.)  ระดับคะแนน   4,201 – 6,300              คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
        -  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
 
 
 
                       2.2)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด) 
                            -  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  3,500  คะแนน 
                                                      (10 x 5 x 70) 
   1)  ระดับคะแนน           0 – 1,100        คะแนน ระดับ  ไม่พอใจ 
   2)  ระดับคะแนน    1,101 – 2,200    คะแนน ระดับ  พอใจ  
   3)  ระดับคะแนน    2,201 – 3,500    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 
     -  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจฯ  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 69% - - 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 71% - - 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี - 66% - 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 59% - 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย  68% - - 

ภาพรวม 67%   

 คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  100 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 

(6,300  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  = 

    คะแนนความพึงพอใจในแตล่ะประเดน็การพัฒนา  X  100 
คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพฒันา 

(3,500  คะแนน) 

ร้อยละของความพึงพอใจในแตป่ระเด็นการพัฒนา  = 
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ผลการประเมินความพึงพอใจฯสรุปตามประเด็นการพัฒนา  

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 67% - - 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 69% - - 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 66% - - 

4  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 68% - - 

5.  มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม - 63% - 

6.  มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 65% - - 

7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 66% - - 

8.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 69% - - 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 67% - - 

รวมเฉลี่ย 67% 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
               การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  พบว่า 

    1. ประชาชนมีความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
                  - พอใจมาก ร้อยละ  71  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

       - พอใจต่ำสุด ร้อยละ  59  (ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 
 

            2.  ประชาชนมีความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา   
- พอใจมาก    เฉลี่ยร้อยละ 67   
- พอใจ เฉลี่ยร้อยละ 63 
 

                 จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงมีการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ได้น้อย ด้วยมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณและข้อ
ระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทำให้ประชาชนมีความพึง
พอใจมากในระดับที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
  

4. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการในระบบ e-plan 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-plan ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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ประกาศ อบต.กุดกุง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ 
ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.กุดกุง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน 
 รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
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ในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.กุดกุง ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.กุดกุง  
    "โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.กุดกุง  
    1. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปา  
    2. ส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุข  
    3. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
    4.จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    5.ส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดี  
    6.ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น  
    7. การบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
    8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่  
    9. จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
    10. ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์  
    11. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กุดกุงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย 

ง. การวางแผน 
    อบต.กุดกุง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟัง
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อไป  
    อบต.กุดกุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2563 

จำนวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 162 394,572,400 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 23 13,273,000 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 18 2,761,000 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 5,790,000 
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การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรปลอดภัย 

10 440,000 

รวม 228 416,836,400 
 

 
  

จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.กุดกุง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน    โครงการ งบประมาณ 34,176,381 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 19 2,720,000.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 10,119,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 11 22,016,381.00 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรปลอดภัย  50,000.00 

รวม 36 34,176,381.00 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.กุดกุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จำนวนเงิน 12,985,624 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 
15 โครงการ จำนวนเงิน 12,984,624 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 423,700.00 4 423,700.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 5,004,216.00 6 5,004,216.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 5 7,557,708.40 5 7,556,708.40 

รวม 16 12,985,624.40 15 12,984,624.40 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 

อบต.กุดกุง คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบประ
มาณ 

จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประ 
มาณ 

จำ 
นวน 
โครง
การ 

งบประ
มาณ 

จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

จำ 
นวน 
โครง 
การ 

งบประ 
มาณ 

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 184.0 514.08 15.0 1.97 5.0 0.42 4.0 0.42 4.0 0.42 

2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 50.0 18.41 7.0 
10.1

2 
6.0 5.00 6.0 5.00 6.0 5.00 

3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 22.0 17.81 11.0 
22.0

2 
5.0 7.56 5.0 7.56 4.0 5.55 

4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.0 5.50 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรปลอดภัย 

11.0 0.54 2.0 0.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

ฉ. สรุปผลการดำเนินงาน 
     อบต.กุดกุง ได้ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เฉพาะในปี 2563ในเขต
พ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เฉพาะปี 2562 ที่ดำเนินการแล้ว 
1.โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายบ้านเหล่ามะเขียวไปสำนักสงฆ์บ้านเหล่ามะเขียว  จำนวน 17,000 
บาท 
2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองผำ-หนองหมากจับ บ้านโนนม่วง หมู่ 7    จำนวน  119,000  
บาท 
3. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับแต่งให้เรียบบ้านเหล่ามะเขียว หมู่ 4 ถนนสายหนองตา
แพง จำนวน 183,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายไหล่คลองอ้อมแก้ว บ้านใหม่มงคล หมู่ 6  จำนวน  119,000  บาท 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางแดง ปัดนา บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 2  จำนวน 
200,000 บาท 
6. โครงการปรับยกระดับถนนดินลงหินคลุกสายจากโคกยายสุ่ม บ้านกุดกุง หมู่ 1  จำนวน  140,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำทรายงาม 1  จำนวน  200,000 บาท 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    หน้า 57 
 

8. โครงการขยายไหล่ทางผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 3 จำนวน 
200,000 บาท 
9. โครงการวางท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้านด้านทิศตะวันนออกของหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ 7 จำนวน 
81,000 บาท 
10. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6     จำนวน 70,000 บาท 
11. โครงการแข่งเรือประจำปีตำบลกุดกุง  จำนวน 100,000 บาท   
12. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ศูนย์ปฏิบัติการฯ(จุดตรวจ)  จำนวน2
จุด              จำนวน 30,000 บาท 
13. โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 20,000 บาท 
14. โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อกก เด็ก/เยาวชนในตำบลกุดกุง จำนวน 20,000 บาท 
15. โครงการอุดหนุนงานบุญประเพณี งานบุญบั้งไฟ ในตำบลกุดกุง   จำนวน  50,000 บาท 
16. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  จำนวน 120,000 บาท 
17. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี จำนวน 30,000 บาท 
18. โครงการอบรมส่งเสริมทักษะกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จำนวน 20,000 บาท 
19. โครงการจัดประชุมประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน จำนวน 20,000 บาท 
20. โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพดี จำนวน 30,000 บาท 
21. โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดกุง  จำนวน 15,000 บาท 
22. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
จำนวน 140,000 บาท 
23. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ จำนวน 35,000 บาท 
24. โครงการอบรมให้ความรู้และการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการฯ จำนวน  50,000 บาท 
25. โครงการอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมอาชีพสำหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จำนวน 5 แห่ง 
จำนวน 50,000 บาท 
26. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จำนวน 5 แห่ง  จำนวน 1,188,000 บาท 
27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   จำนวน 350,500 บาท 
28. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลกุดกุง     จำนวน  6,222,000 บาท 
29. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จำนวน  3,696,000 บาท 
30. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      จำนวน  6,000 บาท  
31. บริหารจัดการงานบุคคล เงินเดือน ค่าจ้างประจำ บุคลากรของ อปท.ทั้งหมด 9,205,010 บาท 
32. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติการงาน จำนวน 1,439,816  บาท 
33. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จำนวน 86,932 บาท 
34. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  จำนวน 102,000 บาท 
35. โครงการอุดหนุนอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติวันปิยมหาราชฯ  จำนวน  1,000 บาท 
36. โครงการอุดหนุนอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล 
จำนวน 5,000 บาท 
37. โครงการอุดหนุนอำเภอคำเขื่อนแก้วตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 5,000 
บาท 
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39. โครงการอุดหนุนอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2562  จำนวน 1,000 
บาท       
40. โครงการอุดหนุนอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 28 กรกฎาคม 2562  จำนวน 1,000 
บาท     
41. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยกุดกุง บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ 4   จำนวน 77,000 บาท 
42. จัดหาครุภัณฑ์   จำนวน  8 โครงการ  เป็นเงิน  157,500 บาท 
43. จ้างเหมาบริการที่จำเป็น          จำนวน  1,502,050 บาท 
โครงการที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เฉพาะปี 
2562 ท่ีนำมาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายพัน   บุญแน่น – บ้านนาย
ไสว  ดลสุข บ้านกุดกุง  หมู่ที่ 1     งบประมาณ  400,000  บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 
1,176.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 

      2) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายโนนม่วง – นาโพธิ์ บ้านโนนม่วง หมู่ 2  
งบประมาณ  400,000  บาท ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,176.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.
กุดกุงกำหนด) 

     3) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายป่าช้านาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3  งบประมาณ  227,000  บาท 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
169.00 ลบ.ม  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 

    4) โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายไหล่คลองส่งน้ำ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 72,500  บาท   

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 54 
ลบ.ม  (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
       5)  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากห้วยพันหม – ลุมพุก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3  งบประมาณ  
100,500 บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตรหนา 0.05 เมตร  จุดที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.   พร้อม
ป้ายโครงการ 

จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
   6) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านเหล่ามะขียว - บ้านโคกกลาง  

บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4   งบประมาณ  400,000  บาท  

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 294.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
1,176.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
7) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสีย  สายจากบ้านนายอ่วม  บุญจวบ – โรงเรียนบ้านทรายงาม     บ้าน
ทรายงาม        หมู่ที่ 5 งบประมาณ  67,000 บาท       

ปริมาณงาน ลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน  63 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.7 × 1.00 
เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ความยาวรวม 70 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
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        8)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสีย สายรอบหมู่บ้าน บ้านทรายงาม หมู่ 5 งบประมาณ 96,000 บาท
ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 × 1.00  เมตร จำนวน  90 ท่อนลงบ่อพักพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
จำนวน  10 บ่อ ความยาวรวม 100.00 เมตร (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
        9)  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายเกิด  ถนอมบุญ – ทีน่านายประครอง  บุญศรี บ้าน
ทรายงาม หมู่ 5   งบประมาณ  118,500 บาท 

ปริมาณงาน  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  590.00  เมตร  หนา  0.05  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  88.5  ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
       10) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไหล่คลองส่งน้ำทรายงาม 1 บ้านทรายงาม หมู่ 5 งบประมาณ  
118,500 บาท 

ปริมาณงาน  ถนนกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  590.00  เมตร  หนา  0.05  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  88.5  ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
       11) โครงการปรับปรุงถนนดิน สายจากดอนปู่ตา – วัดป่าน้อยกุดกุง บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6  
งบประมาณ   51,000   บาท 

ปริมาณงานถมดินถนน ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  หนา  0.50  เมตรหรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  625  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งระดับ(ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
      12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้วัดกุดกุง บ้านใหม่มงคล หมู่ 6 งบประมาณ             
349,000  บาท 

ปริมาณงานถนนคสล. ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 
      13)  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันออก บ้านโนนม่วง หมู่ 7 งบประมาณ   
124,000  บาท 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  528  เมตร  หนา 0.05  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
92.4 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุง กำหนด) 
      14)  โครงการก่อสร้างถนนดิน สายรอบ โรงเรียนบ้านโนนม่วง – หนองหว้า บ้านโนนม่วง  
หมู่ 7 งบประมาณ   156,000   บาท 

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153 เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า        
306  ลบ.ม.      จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว  590  เมตร สูง 0.50 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า  1,475  ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุง กำหนด) 
       15)  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ 7  
งบประมาณ   120,000   บาท 

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร  จำนวน 117 ท่อนพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก
จำนวน 12 บ่อ ความยาวรวม 129 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุง 
กำหนด) 
16)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโนนม่วง-บ้านกุดกุง  งบประมาณ 

350,000 บาท 

ปริมาณงานถนนคสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.กุดกุงกำหนด) 

             



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    หน้า 60 
 

รวมทั้งสิ้น  76  โครงการ   จากโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เฉพาะในปี 2562  จำนวน 175  
โครงการคิดเป็นร้อยละ 43.43                          
 


