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 รายงานผลการด าเนินงาน  และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้  

เป็นรายงานผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) ที่ได้

ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี 

  การรายงานผลการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้มี

ความสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน       

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นต่อไป 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2558 - 2560) ประกอบดว้ยกรอบวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

    "คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งน าการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด" 

พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

    1. พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

    3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

    4. พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น  

    5. พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว  

    6. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว ้

6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  มีแนวทางการพัฒนา 11 แนวทาง คือ 
 1.1  เสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ต้ังแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และ
การฟื้นฟ ู
        1.2  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬาเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬา  
สู่ความเป็นเลิศ 
        1.3  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        1.4  ส่งเสริมสนับสนุน  คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
        1.5  ส่งเสริมสนับสนุน  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        1.6  สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน 
        1.7  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็นเร่งด่วนและไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด 



        1.8  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
        1.9  บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
        1.10  ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        1.11  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง คือ 

        2.1  พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล และอ าเภอ 

        2.2  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 

        2.3  บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

        2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

 3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง คือ 

        3.1  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

        3.2  ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

        3.3  สนับสนุนโรงเรียนสีขาวเยาวชนสดใส 

        3.4  ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นขจัดส้ินยาเสพติด 

        3.5  สนับสนุนการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน  มีแนวทางการพัฒนา 13 แนวทาง คือ 

        4.1  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับท้ังในและนอกระบบ 

ครอบคลุมทุกช่วงวัย 

        4.2  สนับสนุนการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

        4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

        4.4  พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        4.5  ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

        4.6  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร 

        4.7  พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัด 

        4.8  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรองรับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

        4.9  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

        4.10  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 

        4.11  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

        4.12  พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 

        4.13  ส่งเสริมงานด้านการศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 



 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง คือ 

        5.1  ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

        5.2  ส่งเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การท่องเท่ียว ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี    

ของท้องถิ่น 

ค 

        5.3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวทุกประเภท เช่น การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงคุณภาพฯ 

        5.4  ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

        5.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  

ด้านบริการและการท่องเท่ียว 

        5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านบริการ บุคลากร และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียว 

 6. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีแนวทางการพัฒนา 10 แนวทาง 
คือ 
        6.1  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการท าเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        6.2  ส่งเสริมและพัฒนา อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
        6.3  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
  6.4  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

  6.5  ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
  6.6  เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  

        6.7  ส่งเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  6.8  ส่งเสริมการมีอาชีพมีรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 

  6.9  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ต้ังแต่การออกแบบ  

การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 

  6.10  ส่งเสริมศูนย์ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในชุมชน 
 

การวางแผน การจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การวางแผน 



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 

2558-2560) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการ

เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันท่ี 26 

มิถุนายน 2557 โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 



ง 
 

ยุทธศาสตร์ 2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 36 74,176,400 24 58,485,000 24 59,485,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 204 499,583,960 311 756,343,400 456 1,098,811,140 

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10 38,258,240 3 1,504,000 3 1,504,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษา

ท้องถ่ิน 

189 201,740,370 145 210,830,330 108 173,389,040 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสง่เสริมการ

ท่องเท่ียว 

6 7,296,000 5 18,200,000 4 13,200,000 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และ ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 
52 25,395,950 38 13,620,000 38 14,020,000 

รวม 497 846,450,920 526 1,058,982,730 633 1,360,409,180 

 
การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 28 

ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 290 โครงการ งบประมาณ 

276,766,010 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 15 27,390,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 94 124,999,000 
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4 5,419,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 142 110,216,010 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว 5 3,412,000 
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 30 5,330,000 

รวม 290 276,766,010 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 260 โครงการ จ านวนเงิน 216,567,596 บาท มี



การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 219 โครงการ จ านวนเงิน 198,119,654 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

จ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 12 22,221,555.00 12 22,013,885.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 88 97,880,365.00 88 97,880,365.00 

3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 453,000.00 2 453,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษา
ท้องถ่ิน 

130 89,149,981.00 92 71,840,989.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสง่เสริมการ
ท่องเท่ียว 

3 2,828,820.00 3 2,779,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

25 4,033,875.00 22 3,152,415.00 

รวม 260 216,567,596.00 219 198,119,654.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 

 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558  อบจ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  

และสังคมที่มคีุณภาพ 
36 74.18 15 27.39 12 22.22 12 22.01 8 20.45 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

204 499.58 94 125.00 88 97.88 88 97.88 88 97.88 

3.ยุทธศาสตร์การป้องกัน     

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

10 38.26 4 5.42 2 0.45 2 0.45 2 0.45 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

และพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน 

189 201.74 142 110.22 130 89.15 92 71.84 83 45.89 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

6 7.30 5 3.41 3 2.83 3 2.78 2 2.58 



6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา

เกษตรกรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

52 25.40 30 5.33 25 4.03 22 3.15 21 3.08 

รวม 497 846.46 290 276.77 260 216.58 219 198.11 204 170.33 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 

   
 



ฉ 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 
ด้านงบประมาณ 

1. โครงการ/ กิจกรรมท่ีไม่ได้ด าเนินการตามแผน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
2. การอนุมัติงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีสัดส่วนท่ีน้อยมากเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 4  
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณให้มีสัดส่วนท่ีสมดุลเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีได้ต้ังไว้ 
 
ด้านเวลา 

1. การด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะด าเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้ส้ิน
ปีงบประมาณ 

2. การด าเนินโครงการบางโครงการด าเนินการเมื่อใกล้ส้ินปีงบประมาณ ซึ่งมีความเร่งรีบเกินไปท า
ให้ผลการด าเนินโครงการออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร  และบางโครงการด าเนินการในห้วงเวลาท่ีไม่
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับแผนการด าเนินงานและด าเนินการให้เป็นไปตามแผน    

เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสท่ี 4  และมีการด าเนินโครงการในห้วงเวลาท่ี
เหมาะสมของแต่ละโครงการ 
 
ด้านการด าเนินโครงการ 

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีพบว่าเกิดการช ารุดเสียหาย ป้ายโครงการหายเป็นประจ า ได้แจ้ง
ประสานกองช่างและกองพัสดุและทรัพย์สินใหด้ าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขความช ารุด
เสียหายนั้น แต่ไม่ทราบผลด าเนินการแก้ไข 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดซึ่งใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง พบว่าไม่ค่อยมี
ตรวจสอบการใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ขาดการดูแลบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซม  

3. โครงการท่ีมีผู้ร่วมโครงการจ านวนมากเกินไปท าให้ได้รับประโยชน์และความรู้น้อยกว่าท่ีควรจะ
เป็น หรือไม่ท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแจ้งผลการแก้ไขความช ารุดเสียหายของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้บริหารและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบ 



2. ควรมีแผนและการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัด หรือจัดอบรมให้ความรู้ในการ
ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงกับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 

3. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มย่อย 
 


