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  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง (พ.ศ. 2559- 2561) 
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
เพ่ือให้กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถ่ิน โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและศักยภาพของท้องถ่ินนี้ ต้องสอดคล้องกับโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางได้กําหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความเป็นไปในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยยาง  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยางได้จัดทําแผนพัฒนา ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานงานใน
การพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการ
พัฒนาในท้องถ่ิน 
 

  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนา
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ตําบลห้วยยาง  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 
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ส่วนท่ี  1   
บทนํา 

********************************* 
 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542  ได้กําหนดหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะท่ีจําเป็นแก่ท้องถ่ิน 
ตลอดจนรายได้ของท้องถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน  ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเอง  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   ได้กําหนด
ประเภทของแผนพัฒนาไว้   2 ประเภท คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี 
กําหนดยุทธศาสตร์ข้ึนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/โครงการท่ีจะ
ดําเนินการในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)  รวมท้ังมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาสามปี  จึงเป็น
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปีข้ึนเพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นํากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี  
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป  ดังนั้นเม่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีซ่ึงจะมีลักษณะวัตถุประสงค์ข้ันตอนใน
การจัดทําและประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  
2548 ได้นิยามความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่า“แผนพัฒนาสามปี หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี" 

 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว่า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งๆ อาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังต้อง
สอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และองค์การ
บริหารส่วนตําบลยังต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ท้ังนี้เพ่ือให้
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังนี้ 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะดําเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี  
4. เป็นเอกสารท่ีแสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปี  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

1 เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 
การจัดทํางบประมาณประจําปี 

 2 เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

เม่ือได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ต้องถึง 
ข้ันตอนในการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซ่ึงมีข้ันตอนการจัดทําข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

1 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะมีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้แล้ว 

2 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง จะมีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติ 
ในการดําเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ได้ใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดในการพัฒนาอย่างมี 
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  4. ทําให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่อง  ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว(สามารถ
ยืดหยุ่นได้)มีเอกภาพ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผลฯ 
  5. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล และทําให้บุคคลท้ังในและนอกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  เกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 
 
 
 

 



  

 
ส่วนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่าน 
*********************************  

 

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 

เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลห้วยยาง เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผล
ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยยาง ในภาพรวม ดังนี้ 

1. จุดแข็ง (S = STRENGTH) 
-  ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน  

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
-  บุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ 

ในระดับท่ีพร้อมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
-  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับท่ีสูงมาก  

โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอ่ืนๆข้ึนอยู่กับท้องตลาด  
-  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน 

สังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
-  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในทุก 

ด้านอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน  
-  มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมมาภิบาล  
-  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม 

  - ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
  - มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 
  - มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
  - มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะแก่การทําการเกษตรกรรมและพืชไร่ 
  - การสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมยังคงมีอยู่ตลอดไป 
  - ผู้บริหาร ข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานจ้างต่างให้ความสําคัญในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  - ผู้บริหารมี นโยบายท่ีมุ่งพัฒนา  และบริหารงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของ  อบต. 
 

2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
- โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินโครงการ 

ได้หมดทุกโครงการ 
- มีจํานวนโครงการท่ีต้องการจํานวนมาก และไม่ท่ัวถึง  
- ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูล 

คลาดเคลื่อนประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือต้ังใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 
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- ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลท่ี 
คลาดเคลื่อน  

- ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือต้ังใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความช่วยเหลือ  
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน  
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร  
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทําอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง 

ด้านการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด    
  - เป็นสังคมชนบท ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็งได้ 
  - ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ตามเป้าหมาย 

- เด็กและเยาวชนบางส่วน ไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน  ทําให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท  ติด 
ยาเสพติด   

- ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรยังไม่แน่นอน 
  - ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและภารกิจท่ีโอนให้  อบต.ดําเนินการมีมากเกินไปทําให้
กระทบในด้านงบประมาณซ่ึงมีจํากัด 

 -ด้านการบริหารงานหลายด้าน  ท้ังผู้บริหาร  เจ้าหน้าท่ี  ยังขาดการประสานงานท่ีดี  และขาด
ความจริงใจในการท่ีจะดําเนินการ 

 

3. โอกาส    (O : Opportunity)  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถ่ิน ไม่ 

ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น  
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี 

หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.  

- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
  - จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีแผนงาน
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  - มีพ้ืนท่ีมากสามารถพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง 
  - เป็นสังคมท้องถ่ินด้ังเดิมมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามปลูกฝังกันมาเป็นระยะ เวลานาน 
 

4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด   (T : Threat) 
- งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน 

เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าใo 

การทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบ่ือหน่าย  



  

- การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ 
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ส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  

- การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานท่ีต้องอาศัยจิตสานึก เก่ียวกับการใช้ดุลพินิจส่วน 
บุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  - มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบกว้างการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ท่ัวถึง 
  - ประชาชนบางส่วนในพ้ืนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพและด้านต่าง ๆ 
น้อย 
  - ขาดการเอาใจใส่จากหน่วยงานท่ีมีงบประมาณท่ีมาก ๆ  เพ่ือสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีได้จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  

ประจําปีท่ีผ่านมา  ว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
1 โครงการอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอบัวใหญ่(งานรัฐพิธี) 9,000.- 
2 อุดหนุนกาชาดอําเภอบัวใหญ่และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 15,000.- 
3 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 15,000.- 
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ 350,000.- 
5 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 30,000.- 
6 โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 135,000.- 
7 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 40,000.- 
8 โครงการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000.- 
9 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 85,000.- 

10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน 84,500.- 
11 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51,500.- 
12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,000.- 
13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน(รถกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน) 505,500.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะสุข 
1 อุดหนุนสาธารณะสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน 120,000.- 
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 100,000.- 
3 โครงการจ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย 40,000.- 
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ลําดับท่ี 
 

โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน 6  แห่ง 1,200,000.- 
2 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 135,000.- 
3 โครงการจัดจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  แห่ง 340,000.- 
4 โครงการงานประเพณีฉลองชัยท่านท้าวสุระนารี(บัวไหม บัวใหญ่) 40,000.- 
5 โครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 80,000.- 
6 โครงการงานประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 100,000.- 
7 โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 80,000.- 
8 อุดหนุนอําเภอบัวใหญ่งานฉลองชัยท่านท้าวสุระนารี 40,000.- 
9 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในความรับผิดชอบ 6 แห่ง 2,292,000.- 

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านด่านช้างตามโครงการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.- 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางตามโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 30,000.- 
12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านขามเต้ียตามโครงการปฏิบัติเรียนรู้ดูทําตามพ่อ 25,000.- 
13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงบังตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.- 
14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงบังตามโครงการส่งเสริมทักษะการดํารงชีพฯ 30,000.- 
15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องตามโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
30,000.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000.- 
2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.) 90,000.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านช้าง 219,500.- 
2 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม 294,900.- 
3 โครงการก่อสร้างถังกรองน้ําผิวดินระบบประปา บ้านขามเต้ีย 571,500.- 
4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง 353,400.- 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านดอนกระชาย 357,400.- 
6 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ํา ขยาย

ผิวจราจรพร้อมบ่พัก บ้านหนองไผ่งาม 
57,100.- 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านดงสว่าง 384,000.- 
8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีทําการ อบต.ห้วยยาง 598,800.- 
9 โครงการก่อสร้างห้องน้ําท่ีทําการ อบต.ห้วยยาง 143,000.- 

10 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ห้วยยาง 100,000.- 
11 โครงการก่อสร้างรั้วท่ีทําการ อบต.ห้วยยาง 78,100.- 
12 โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 36,300.- 
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ลําดับท่ี 
 

โครงการ งบประมาณ 

13 โครงการก่อสร้างป้ายบอกระยะทิศทางหมู่บ้าน 58,800.- 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด “ห้วยยางเกมส์” 120,000.- 
2 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ 50,000.- 
3 โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา 120,000.- 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000.- 
 โครงการต้ังจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 120,000.- 

 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 

การประเมินผลแผนพัฒนาในปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางไม่สามารถดําเนิน 
การโครงการตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ได้ท้ังหมด เนื่องจากจํานวนโครงการท่ีเป็นความต้องการของประชาชนมีมาก 
และจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการสูง ประกอบกับ อบต.มีรายได้น้อย ทําให้งบประมาณในการ
พัฒนามีอยู่อย่างจํากัดการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ แยกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

1. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
รัฐบาลได้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามาบริหารจัดการและมี 

ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมท้ังจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ท่ัวถึงและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 

  2. ด้านการสาธารณสุข 
ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา

ประเทศ 
ซ่ึงรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี หากไม่มีการ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึงแล้วจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน 
ดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ 
 

  3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากร
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะทําให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี 
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ทางเลือกในการดําเนินชีวิตน้อยลงจึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
 

  4. ด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย

ประชาชน 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตสานึกในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการขุดลอก
คลองระบายน้ํา  กําจัดวัชพืช ซ่ึงก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 
 

  6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีท่ีผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ 

เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ําได้
ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป เพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของ
ประชาชนด้านนี้จึงมีอีกจํานวนมาก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้าน การ
ขยายเขตไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างท่ัวถึงพ้ืนท่ีตาม
แผนพัฒนาท่ีกําหนดไว้ จึงนําสภาพปัญหาและความต้องการท่ีเคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคมเสนอ
ปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลแก้ไขในปีต่อไป 
 

  7. ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจท่ีผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ทําให้ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีเท่าท่ีควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาด
โอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้มีการ
ส่งเสริมความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพ
ติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน รวมท้ังส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

********************************* 

3.1 แนวทางการพัฒนา หรือกุลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ระหว่างปี  พ.ศ.  2559 – 2561  ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง   ซ่ึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบความสําเร็จ    
จํานวน   10   ยุทธศาสตร์  31  แนวทางการพัฒนา โดยให้ลําดับความสําคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน  
แต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอ่ืน ๆ  หลังจากนั้นก็
จะเน้น  ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต  ในสัดส่วนท่ีมากข้ึน โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลเป็น  10  
ยุทธศาสตร์  31  แนวทาง   
 

วิสัยทัศน์ (Vission)     
“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม  ” 

 

พันธ์กิจ (Missinon) 
1. จัดให้มีการบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
2. บํารุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุ่นละอองและน้ํา

เสีย 
4. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องทันสมัย 

1.  นโยบายการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
                แนวทางการพัฒนา 
    1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงาน
อย่างโปร่งใสให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการท่ี
ดี 

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

1.4 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นรากฐานการวางแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน 

1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ 
ทํางานขององค์กร 
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2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข 
   แนวทางการพัฒนา 

2.1 จัดส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่
การ 

มีสุขภาพท่ีดี(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)                          
    2.2  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังผู้นํา
ชุมชน (กํานัน ,  ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ) 
 

3.  นโยบายด้านการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนา 
                 3.1  ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาในและนอกระบบรง
เรียน ท้ังระบบก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    3.2 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนําความรู้สู่สัมมาชีพ 
    3.3  ส่งเสริมคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

4.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ อย่างท่ัวถึง 
และเป็นธรรม 
               4.2  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน  
             4.3  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
              5.1  การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน 
ช่องทางการตลาด 
                5.2  ส่งเสริม OTOP  ในด้านวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับ
เป็นสินค้าส่งออก และจัดทําห้องแสดงสินค้า เพ่ือขยายเครือข่ายและตลาดการส่งออก 

6.  นโยบายด้านเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

              6.1  ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและ
การตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชน อย่างท่ังถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
               6.2  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
    6.3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 
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     7.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

    7.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
ต่างๆ 
    7.2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพ่ือแก้ปัญหา
ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    7.3 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถ่ินพ้ืนบ้าน และการแข่งขัน
ทางดนตรี 

   8.  นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1 บูรณการการบริหารจัดการดิน น้ํา ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วม
ของ  

ชุมชน 
8.2 ส่งเสริมการจักสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้าง 

ทาง เช่นหน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล 
8.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ชุมชน 
8.4 ประสานความร่วมมือ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบ 

วงจร 

9. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

    9.1  การจัดให้มีการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา ทางระบาย
น้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน 
    9.2  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝ้าย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก 
ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
    9.3  ด้านสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
    9.4  การผังเมืองรวมของท้องถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10  นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

10.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความ
ปลอดภัย  

โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตํารวจบ้าน /อปพร.ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัย

ใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  ผ  01  บัญชีโครงการพัฒนา 
  ผ  02  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  ผ  03  บัญชีสรุปผลการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

************************* 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนท่ี 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล  

********************************* 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เป็นการติดตาม 

ประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ซ่ึงประกอบด้วยสาระสําคัญ 3 บท ได้แก่ 

บทท่ี 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระเบียบวิธีการกรอบ 
แนวคิด และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
ยาง เนื่องจากแผนพัฒนาฯ เป็นเครื่องมือสําคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะใช้เป็นตัวกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายของผู้บริหารท่ีแถลงไว้ต่อสภาฯ และอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนในตําบลห้วยยาง  ท่ีมีต่อผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์  ดังนี้  

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
2. ใช้ผลจากการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการบริหารงานขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลห้วยยาง  
3. ได้รับทราบข้อมูลตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนและของผู้ใช้บริการ เพ่ือนําเสนอ

ฝ่าย 
บริหารในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป  

4. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน สร้างความเข้าใจให้กับ 
ผู้เก่ียวข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง) ภาคประชาชน อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการดําเนินงาน
ได้ อีกท้ังยังเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
 

บทท่ี 2 กล่าวถึงเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการติดตามและประเมินผล ประกอบไปด้วย  
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
๒. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
๓. จุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
๔. นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน  
5. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.2  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
บทท่ี 3 กล่าวถึงวิธีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย 

ยาง  เป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  ในภาพรวมในประเด็นแต่
ละยุทธศาสตร์ ตามแผนการดําเนินงาน โดยใช้แบบประเมิน ดังนี้ 
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แบบท่ี ๑ : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน โดย จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้ แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว  

แบบท่ี ๒ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน  
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา ในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน  

แบบท่ี ๓/๑ : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
แบบที ่๑ การกํากับการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน 

ไม่มีการ
ดําเนินงาน 

ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  �  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  �  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ  �  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  �  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  �  
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

�  

ส่วนท่ี ๒ การจัดทําแผนการพัฒนาท้องถ่ิน    
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล  �  
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  �  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ  
พัฒนาท้องถ่ิน  

�  

๑๐. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ  
ศักยภาพของท้องถ่ิน  

�  

๑๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

�  

๑๒. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  �  
๑๓. มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  �  
๑๔. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  �  
๑๕. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  �  
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  �  
๑๗. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์  �  
๑๘. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  �  
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่  �  

 
 
 
 
 



  

 
แบบที ่๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
คําช้ีแจง   แบบท่ี ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ ไตรมาส
ท่ี ๑  
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๒. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี  

(๑) ไตรมาศท่ี ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) (๒) ไตรมาศท่ี ๒ (มกราคม – มีนาคม)  
(๓) ไตรมาศท่ี ๓ (เมษายน -มิถุนายน) (๔) ไตรมาศท่ี ๔ (กรกฎาคม -กันยายน)  
 

แบบที ่๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

คําชี้แจง : แบบท่ี ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ  
 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
๒. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๕7  
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติ 
  

จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน 
 

 จํานวนโครงการ 
จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการท่ี
ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

24 12 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 4 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21 8 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

6 1 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1 - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์ 3 1 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ 3 3 
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 16 
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

11 2 

รวม 
 

102 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน  
๔. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ����   
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  ����   
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ����   
๔) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  ����  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ����   
๖) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด   ����  
๗) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน 

 ����  

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   ����  
๙) ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ����  

รวม  ����  
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