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ยุทธศาสตร์การพฒันาระยะ 3 ปี (2558 - 2560) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

 

 วสัิยทศัน์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

“ชุมชนเข้มแข็ง  เกษตรปลอดสารพษิ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ดีมีสุข

อย่างยัง่ยนื” 
 

 พนัธกจิการพฒันาตําบลห้วยแอ่ง 

     1) จดัใหมี้และบาํรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคใหไ้ดม้าตรฐานและเพียงพอ  

     2) บาํรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลกั อาชีพเสริมใหแ้ก่ประชาชนในตาํบลเพื่อยกระดบั

รายได ้

     3) ส่งเสริมและสนบัสนุนร่วมมือจดัการศึกษา 

     4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอ่ืนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

     5)  ส่งเสริมและสนบัสนุนเกษตรปลอดสารพิษ 
 

 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

    1) โครงสร้างพื้นฐานสะดวกและพอเพียง 

    2) ประชาชนประกอบอาชีพท่ีมีมาและมีรายไดพ้อเพียง  

    3) ประชาชนมีความรู้และไดรั้บข่าวสารท่ีทนัสมยั  

    4)  การบริหารจดัการท่ีดีและโปร่งใส 

    5)  คุณภาพชีวติประชาชนดีข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 แนวทางการพฒันา 

1)  พฒันาถนนใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินคา้เกษตรสู่ตลาดไดร้วดเร็วข้ึน  

2)  ปรับปรุงร่องระบายนํ้าเพื่อไม่ใหมี้นํ้าขงัก่อใหเ้กิดลูกนํ้าและมลภาวะไม่สวยงาม 

3)  ขยายเขตไฟฟ้าไปตามแหล่งการเกษตร 

4)  ปรับปรุงระบบประปา / นํ้าบาดาล 

5)  ปรับปรุงสะพานขา้มเกาะกลางถนน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  การพฒันาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพษิ 

 แนวทางการพฒันา 

 1)  พฒันาแหล่งนํ้าใหส้ามารถกกัเก็บนํ้าไดม้ากสาํหรับการเกษตร 

2)  ก่อสร้างคลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตรใหค้รอบคลุม 

3)  พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหห้มู่บา้นและชุมชนผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรอยา่งมี

คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

 แนวทางการพฒันา  

1) พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองคก์ร

ดว้ยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน   

2)  ส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจของชุมชนในแต่ละระดบัใหมี้ความเขม้แขง็ 

3)  ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพใหมี้หลากหลายทางอาชีพและมีความย ัง่ยนื 

4)  ส่งเสริมและสนบัสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อใหป้ระชาชนออกกาํลงักาย 

5)  ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ 

6)  สร้างความปลอดภยัในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพฒันาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม 

 แนวทางการพฒันา  

 1)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 

2)  พฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบดา้น ทั้งดา้นการพฒันาอาชีพ กฎหมาย  

สังคมและการเมือง 

3)  พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริม 

วฒันธรรมอนัดีงามของหมู่บา้นและชุมชน 

4)  สนบัสนุนใหมี้การจดัการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื 

 แนวทางการพฒันา 

 1)  ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 

2)  สร้างจิตสาํนึกแก่เยาวชนในการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและหวงแหนธรรมชาติ 

3)  บริหารจดัการขยะใหค้รบวงจรและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

4)  ปลูกหญา้แฝกตามแหล่งนํ้าธรรมชาติเพื่อป้องกนัการพงัทลายของดิน  
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                   องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง   อําเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน  
     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
       ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
       ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาสามป   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปหรือไม   
 
 
 
 

แบบที่ 1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558- 2560) ของทองถิ่นโดยตนเอง 
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แบบท่ี  2 

แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายไตรมาส  ( 3  เดือน ) 
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  สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง    อําเภอเมืองมหาสารคาม    จังหวัดมหาสารคาม 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
     (1)  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม)  
     (3)  ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน-มิถุนายน)   (4)  ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
  สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 

 

ยุทธศาสตร 
2558 2559 2560 รวม 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

173 101,762,050 173 101,762,050 168 99,362,050 514 302,886,150 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
สงเสริม
การเกษตร
ปลอดสารพิษ 

 
 

42 

 
 

47,715,000 

 
 

42 

 
 

47,715,000 

 
 

42 

 
 

47,715,000 

 
 

126 

 
 

143,145,000 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน      
การสรางชุมชน
ใหเขมแข็ง 

80 10,773,150 79 10,703,150 78 10,623,150 237 32,099,450 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน      
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36 13,155,000 36 13,155,000 36 13,155,000 108 39,515,000 

5.ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน       
สิ่งแวดลอมท่ี
ยั่งยืน 

12 4,165,000 12 4,165,000 12 4,165,000 36 12,495,000 

รวม 343 177,570,200 342 177,500,200 336 175,020,200 1,021 530,140,600 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2558 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

33 19.08 - - 140 80.92 - - - - 173 100 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริม
การเกษตรปลอด
สารพิษ 
 

3 7.14 - - 39 92.86 - - - - 42 100 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน การสราง
ชุมชนใหเขมแข็ง 
 

17 21.25 - - 63 78.75 - - - - 80 100 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน      
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

14 38.89 - - 22 61.11 - - - - 36 100 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน       
สิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 

4 33.33 - - 8 66.67 - - - - 12 100 

รวม 71 20.70 - - 272 79.30 - - - - 343 100 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

6.  การเบิกจายงบประมาณ  ป  2558 

ยุทธศาสตร 
งบปกต ิ เงินสะสม เงินอุดหนุน 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

1,636,375.88 30.20 454,900 100 1,671,000 20.84 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
 

138,855 2.56 - - 50,000 0.62 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การสรางชุมชนให
เขมแข็ง 
 

1,212,445 22.37 - - 4,420,600 55.14 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2,225,139.40 41.06 - - 1,875,000 23.39 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 
 

206,105 3.80 - - - - 

รวม 5,418,920.28 100 454,900 100 8,016,600 100 

 
หมายเหตุ : ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2557  ถึง  30  กันยายน  2558 
 
สวนท่ี  3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
 2.  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 3.  ขาดเครื่องมือและเครื่องจักรในการดําเนินงานของกองชาง  
  
 
 

 

 


