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               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการ
ดำเนินงานให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในท้องถ่ินทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

             ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงขอประกาศผลการ
ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปบี 
 

      “โคกปีบท้องถ่ินน่าอยู่  บูรณาการการพัฒนา ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง” 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบรหิารส่วนตำบลโคกปบีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวม ๕ ด้าน ดังนี ้
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผงัเมอืง 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและเงินทุน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปบี 
๑. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม  พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่น้ำ เพื่อการอุปโภค  
    บริโภค และด้านการเกษตร 
๒. การพัฒนาแหลง่น้ำเพือ่การเกษตร พฒันาอาชีพของประชาชน พัฒนาและปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสรมิการศึกษา การสาธารณสุข การสงัเคราะห ์
 



 
 

 
๔. การบริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
๕. การจัดการในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม ขยะสิง่ปฏิกลู น้ำเสีย 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วปลอดภัย เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบเป็นเมืองน่า

อยู ่
๒.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความจำเป็นพื้นฐาน ในด้านการศึกษา การสาธารณสุข 

และการสังคมสงเคราะห์ การกีฬาและพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาเงินทุน เน้นการสร้างงาน เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐานการ

ดำเนินชีวิตของประชาชน 
๔. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
๕.  เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพองค์กร ให้เหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบในระยะ 5 ป ี
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
 เพื่อพัฒนาตำบลโคกปีบให้เป็นเมืองน่าอยู่ ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ
สะพาน ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การจัดวางผังเมืองรวมที่ดี
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึง และได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมากข้ึน ตลอดจนสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
- จัดระบบคมนาคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง 
- พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
- จัดระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 
- จัดหาและพัฒนาแหลง่น้ำเพือ่การเกษตร 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได ้
- ปรับปรงุเส้นทางคมนาคมสู่แหลง่ท่องเที่ยว 
- พัฒนาและปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
- พัฒนาบุคลากร การบริการ และการประชาสัมพันธ์แหลง่ทอ่งเที่ยว 

๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- การพัฒนาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
- ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ 
- ส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและรัฐพิธี 
- ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการสังเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ 
- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมและสนับสนุน การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรและการแพทย์ฉุกเฉิน 

  ๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 
- การพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ในการจัดบริการสาธารณะ 
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- การพัฒนาองค์กรให้มีเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
- พัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

 

  ๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการ หลีกเลี่ยง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
- การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิต 
- ส่งเสริมพัฒนาการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 

            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น  การจัดเวทีประชาคม  
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัด
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 

             องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖
5) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) และแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (เฉพาะปี 256๔)  
รวมทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ งบประมาณจำนวน ๒๖,๔๙๐,๓10 บาท สามารถจำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้

ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ ถึงฉบับท่ี ๕ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นฯ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 จำนวน
โครงการ 

(๑) 

จำนวน
งบประมาณ
ตามแผนฯ  

(๒) 

จำนวน
โครงการ  

(๓) 

จำนวน
งบประมาณ

ตามแผนฯ (๔) 

จำนวน
โครงการ  
(๑)+(๓) 

= 
(๕) 

จำนวนงบประมาณ 
(๒)+(๔) = 

 (๖) 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ผังเมือง 

๑๑  ๒,๑๓๖,๐๐๐ ๖ ๕,๑๖๒,๐๐๐ ๑๗ ๗,๒๙๘,๐๐๐ 

2  ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจและเงินทุน 

๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ - - ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ 

3 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒๕ ๑๑,๔๑๘,๐๑๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๒๖ ๑๑,๔๗๘,๐๑๐ 

4  ก า ร พั ฒ น าก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ศักยภาพองค์กร 

๑๑ ๑,๒๕๕,๐๐๐ ๓ ๕,๑๒๒,๘๐๐ ๑๔ ๖,๓๗๗,๘๐๐ 
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5  ก า ร พั ฒ น า ก า ร
จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓ ๔๖,๕๐๐ - - ๓ ๔๖,๕๐๐ 

รวม ๕๖ ๑๖,๑๔๕,๕๑๐ ๑๐ ๑๐,๓๔๔,๘๐๐ ๖๖ ๒๖,๔๙๐,๓๑๐ 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 256๔ และจำนวนโครงการท่ีได้ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการตามแผนพัฒนา โครงการดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ๑๗ ๗,๒๙๘,๐๐๐ ๔                     ๑,๓๑๘,๖00 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและเงินทุน ๖ ๑,๒๙๐,๐๐๐ - - 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2๖ ๑๑,๔๗๘,๐๑๐ 1๑  7,๑๐๗,๑๗๓.๕๖ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 1๔ ๖,๓๗๗,๘๐๐ ๘ ๒,๒๐๐,๑๘๘ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

๓ ๔๖,๕๐๐ - - 

รวม ๖๖ ๒๖,๔๙๐,๓๑๐ ๒3 1๐,6๒๕,๙6๑.๕๖ 
 
สรุป 
โครงการที่ได้ดำเนินการ    ๒3         โครงการ                                                                               
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖๔         ๖๖        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     ๒3  x  ๑๐๐ =         ๓๔.๘๕ % 
       ๖๖ 

 
โครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แบ่งตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. โครงการเสรมิปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์   
ติกคอนกรีต หมูท่ี่ ๔ สายข้างร้านขายของนาง
จันทิมา จุดเริม่ต้นบ้านนางจันทิมา จุดสิ้นสุด
สามแยกบ้านภูเขาทอง  

๕๕๖,๐๐๐  ๑,๐๗๓,๖๐๐ กันเงิน
งบประมาณ 

 

 

๒. โครงการเสรมิปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์   
ติกคอนกรีต หมูท่ี่ ๙ สายแยกพุทธมฆฑล – 
ถนนลาดยาง อบจ. ข้างกัณฐิการสีอร์ท 
จุดเริม่ต้นบ้านนายถิม ค้ำชู จุดสิ้นสุดเช่ือมถนน 
อบจ. จำนวน ๒ ช่วง 

๕๕๘,๐๐๐ 
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3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

๑ สายแยกโนนพระทราย – บ้านนายจรูญ ต้น
แพง (ช่วงบรเิวณหน้าบ้านนางบุญทวง ต้นแพง 
– บ้านนายบัว เหล่ามา)  

๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ กันเงิน
งบประมาณ 

 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๗ ซอย ๒ จากบ้านนายสรุินทร์ จันทร์ศรี – 
บ้านนายถิน พรมบุตร 

๑๒๗,๐๐๐ 1๒๗,000 กันเงิน
งบประมาณ 

 

รวม ๑,๓๓๙,000 ๑,๓๑๘,๖00   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

- - - - -  
      

รวม - - -  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ๘๒,๐๐๐ 81,984 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๒. โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายบรหิารสถานศึกษา 1๑0,๓๐0 ๗๒,๘๙0 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๓. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โคกปีบ 

116,900 ๙๒,๘๖๐.06 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๔. โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียน
วัดสระมะเขือ 

1๘๐,000 1๖6,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๕. โค ร งก ารส ร้ างพื้ น ที่ ป ล อด โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

50,000 3๑,๐๗๔ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๖. เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 5,๒๖๒,๐00 4,๘๖6,๒00 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

 

๗. เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,๓๙๒,๐00 1,๔๑๓,600 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม 
๒๑,๖00บาท 

๘. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

๕๔,000 4๕,๐00 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๙. สมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 57,000 56,๙๓๔ ตาม
ข้อบัญญัต ิ
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1๐. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือราษฎรที่

ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน 
500,000 

 
๓๕,๕๕๐ ตาม

ข้อบัญญัต ิ
งบกลาง 

1๑ โครงการจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม (วัดสระมะเขือ)  ๒๖๗,0๘๑.๕๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

รวม ๗,8๐๔,๒๐0  ๗,๑๒๙,๑๗๓.๕๖   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

๒. โครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 
ปีใหม ่

๓0,000 ๓๖,7๒๕ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

โอนเพิ่ม 
๖,๘๕๐บาท 

3. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินฯ 

๓๕,000 ๓๕,000 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

4. จัดซื้อครุภัณฑส์ำนักงาน ๕๗,๙๐๐ ๕๖,๗๙๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

5. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๑๖,๐๐๐ ๑๕,๙๐๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

6. จัดซื้อครุภัณฑเ์ลี่อยโซ่ยนต ์ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

7. จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๕๕,๕00 ๔๕,๐00 ตาม
ข้อบัญญัต ิ

 

๘. จัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย  ๒,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑,๙๘๕,๗๗
๓ 

กันเงิน
งบประมา

ณ 

 

รวม ๒,2๑๙,๔๐0 ๒,๒๐๐,๑๘๘   
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหต ุ
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ท่ีมา 

      
รวม - - -  

     
 

โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนท่ัวไปประจำปี ๒๕๖๔ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ท่ีได้รับ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่ายไป 

1. โครงการจัดซือ้ชุดอุปกรณ์สำหรบั
ห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV  

✓ -    -              ๓๐,๗๐๐ ๒๙,8๐๐ 

รวม ๓๐,๗๐๐ ๒๙,8๐๐ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณขององค์การบรหิารส่วนตำบลโคกปีบที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา
ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน
จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนา
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ซึ่งในปีนี้ติดข้อจำกัดเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองได ้
 ๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 ๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม 

 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุ
โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท  กรมป่าไม้ เป็นต้น 
 ๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง  
 ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา 
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ผลการดำเนินงานอ่ืนๆ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 
๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนใน
พื้นที่ จนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  ดังนี้ 
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 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกปีบทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
        พิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์ 
 (นายพิศิษฐ์  ธีรพนาศาสตร์)    
                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  ปฏิบัตหิน้าที่                                                                   
 นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกปบี 
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