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คำนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 
ของทุกปี 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 29 (3) องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มาเพ่ือให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทนำ 
--------------------- 

 

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทัง้สองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกันอย่างเหมาะสม จะชว่ยให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  พนักงานสว่นตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ของ
องค์การบริหารสว่นตำบลหัวเรอืจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี ้
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ    หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล หัวเรือ 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน

 



 
 

 

ตำบลหัวเรือให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล
การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตำบลหัวเรือ  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ     
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 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
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แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามทีก่ำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้       
แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ   เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเรือ   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
เรือและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ
ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เชน่  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ
โดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบ
ต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและ

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อบต.หัวเรือ 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ 

สภาองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ

บริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลหัวเรือ   

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่

วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสน

อ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกครึ่งปี  และสรุปภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมา
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัว
เรือ 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง
อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ 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) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาวหน้า 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 และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง                 
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบ
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มีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   
  3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหัวเรือ   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 5. ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วเิคราะหข์้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลหัวเรือ  
 
 

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

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หัวเรือ   ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม   และแผนชุมชนตำบล  
  1.2 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดำเนินการกำหนด วิสัยทัศน์ จากการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการ ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการประชาพิจารณ์จากประชาชนในพื้นท่ี โดย
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ “ การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปโภคครบครัน  ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำมากมี เกษตรอินทรีย์ปลอดภัย  ใส่ใจเศรษฐกิจ
พอเพียง  ” 

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

.  1 ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ไหล่ทาง   ทางเท้า  ร่องระบายน้ำ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 2 ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็น  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  ขยายเขต ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  สร้างงาน  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
2 การส่งเสริมการออมและฝึกอาชีพเสริม  และสินค้า OTOP 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
1.ขุด เจาะบ่อบาดาล ขุดลอก ขยายแหล่งน้ำธรรมชาติหรือที่สาธารณะให้ลึก กว้าง ให้มีปริมาณน้ำ  
เพียงพอต่อการเกษตรและปศุสัตว์ 
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2.การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ล้อมรั้วที่สาธารณะไม่ให้สัตว์เลี้ยงลงน้ำทำให้น้ำเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.ส่งเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ พัฒนาคุณภาพเด็กก่อนวัยเรียน เยาวชน  
  ประชาชนทุกคนในชุมชน 
2.การศึกษาด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.การปลูกป่าเฉลิมพระเกียติและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นป่าสมุนไพร 
2.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่หรือ 
จัดหาถังขยะหน้าบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1.การส่งเสริมสุขภาพ  การออกกำลังกาย  การควบคุมโรคติดต่อ 
2.ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนในตำบลหัวเรือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
1.การดูแลและสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  บ้านและที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์  ชีวภาพและการผันน้ำพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
2.จัดหาพันธุ์ข้าวหรือพืชเศรษฐกิจมาสนับสนุนให้เกษตรกรได้ปลูกและจักทำแปลงสาธิต 
   ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
3.ป้องกันโรคพืชและป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกและสัตว์อ่ืน การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการสาธารณะ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
2. การบริการสาธารณะอ่ืนๆ  และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

พันธกิจ 
1.พฒันาการถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกทุกเส้นทาง  จัดให้มีไฟฟ้า  น้ำประปา สิ่งอำนวย

สาธารณูปโภคและสิ่งจำเป็นอย่างทั่วถึง 
2.ส่งเสริมอาชีพ  การออม   สร้างรายๆได้  และพัฒนาการผลิตสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
3.พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค และทำ

การเกษตร  เลี้ยงสัตว์ 
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4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม 

5.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติให้เป็นป่าสมุนไพร  รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกท่ีเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม            

6.ให้มีถังขยะหน้าบ้าน  ที่กำจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย  จัดให้มีที่
ออกกำลังกายประจำที่สาธารณะ  การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล  ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ให้กับ
ประชาชน 

7.สร้างสวัสดิการสังคมโดยสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   ก่อสร้าง  
ต่อเติมบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 

8.ส่งเสริมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   จัดหาพืชเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  ป้องกันและควบโรคติดต่อทั้งพืชและสัตว์ 

9.การให้ความช่วยเหลือด้านประสบภัย  และเสริมสร้างระบบชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั้งยืน 
3.นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

“ จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ ” 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการผลิต  และแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  
โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2.  ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น 
3.  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เป็นสังคมเข้มแข็ง  และได้รับบริการพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้   จึงกำหนดเป้าประสงค์หลัก  ดังนี้  
1)  ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด 
2)  พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด  เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
3)  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และรับผิดชอบต่อสังคม 
4)  สังคมร่มเย็นเป็นสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ จึงได้กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร และ

อาหารคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการ

ทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอ้ือ

อาทรสมานฉันท์ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ดังนี้ 
นโยบายเร่งด่วน 

– ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
– ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในทุกรูปแบบ  ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ 
– ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ หรือให้เหลือน้อยที่สุด 
– สนองตอบนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน 
– ส่งเสริมการสงเคราะห์เด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   และผู้ด้อยโอกาส 
– ส่งเสริมเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้ได้เล่นกีฬาทุกชนิด 
– สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้ทุกหมู่บ้าน 
นโยบายเศรษฐกิจและการคลัง 
– ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  ให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรม 
– วางระบบการจัดเก็บท่ีประหยัด  สะดวก และโปร่งใสสำหรับผู้เสียภาษี 
– เน้นให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาลรักษาวินัยทางการคลัง 
– ส่งเสริมให้ประชาชน  มีโอกาสในการรับทุนหมุนเวียนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
– ฝึกอบรมความรู้ในการประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุน 
– สนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ 
– ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสินค้า  ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
นโยบายด้านการเกษตรและการสร้างรายได้ 
– ส่งเสริมฟ้ืนฟูและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีการรวมตัวกันเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
– ส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพ่ือลดการลงทุนและนำเข้าจากภายนอก 
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– ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 
– ส่งเสริมพัฒนาการใช้ที่ดิน  ให้มีการใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพ เพื่อเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และการคมนาคม 
– ส่งเสริมและพัฒนาระบบการคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
– ปรับปรุงถนนทุกสายภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล  ตลอดทั้ง

ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงเพื่อเชื่อมโยงถนนทุกจุดให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับความสะดวกตลอดจนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนทุกสายให้พอเพียง 
– ปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า  ประปา  ให้ทั่วถึงทุกจุดในเขตความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรับการสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพ 

นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
– ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ  เพ่ือเตรียมพร้อมรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดข้ึน 
– ปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลให้น่าอยู่ และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
– บริหารจัดการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
– ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
– ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
– บำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ราษฎรรักและหวง

แหนแหล่งน้ำ  ต้นไม้  ซึ่งเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี 
– ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับตำบลมีระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

โรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
– วางระบบการกำจัดขยะมูลฝอย  ทั้งในระดับครัวเรือน  หมู่บ้าน  โรงเรียน  และระดับองค์การ

บริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพ  ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี 
– ส่งเสริมและวางมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ 
– พัฒนาสภาพแวดล้อมล้อม  ลำคลองทุกสายในเขตตำบล 
– สร้างสวนสาธารณะ  ให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนอย่างร่วมรื่นและปลอดภัย 
– ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและการบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ

ในระดับตำบลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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– สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีของประชาชนในชุมชน 

– ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
– ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผนกิจกรรม  และการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 

– สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
– ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ  พัฒนาบริหารสุขภาพอนามัย รวมทั้งนำประสบการณ์และภูมิปัญญา

ของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม 
– ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
– สนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยและการสังคมสงเคราะห์ 
– ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
– ส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจ ได้ศึกษาดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาร่วมพัฒนา เสนอแนะผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น 
นโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

– ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและกีฬาในการให้การศึกษาอบรม
แก่เด็กและเยาวชน 

– จัดให้มีระบบโครงสร้างทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา 
– พัฒนาระบบสื่อ  ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศทางการศึกษา 
– ส่งเสริมให้ประชาชน  เยาวชน  ได้รับการศึกษาอบรมภาษาต่างประเทศ 
– ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าของประชาชนในตำบล 
– สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมและศึกษาดูงาน  ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ 
– ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
– สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในตำบล  จัดให้มีสื่อการเรียน 

การสอนที่ทันสมัยสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน  พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากร 
– สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ 

มากขึ้นโดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว 
– ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณีของชาติและของท้องถิ่น 
– ส่งเสริมพัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
– สนับสนุนการพัฒนาวัด  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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– ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน  โดยสนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการกีฬา 

นโยบายความปลอดภัยของประชาชน 
– ส่งเสริมให้มีกำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ไว้เพ่ือพร้อม   เผชิญ

เหตุในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติขึ้น  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล   ในจำนวนที่เหมาะสม 
– ดูแลให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จัดระบบการป้องกันสาธารณภัย

อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงที 
– สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนและ

ท้องถิ่นของตนเอง  โดยมี อปพร. เป็นแกนหลักพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น 
– จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาและใช้งานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

– ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  สำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เพ่ือให้สนองตอบต่อ
ความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

– ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน ขึ้นเป็นองค์กรประชาชนในรูปแบบต่าง 
ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการสำคัญ  ตรวจสอบการทำงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ 

– ปรับปรุงบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลจากผู้ปฏิบัติ ผู้ให้บริการมาเป็นผู้สนับสนุน
กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม 

– ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง  รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน 

– เร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงาน  ให้มีทัศนคติท่ีเอ้ือต่องานบริการประชาชน 
– ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง  รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการบริหารราชการ  ตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ  การกำหนดนโยบายการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการ
แต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส   มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

– ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของประชาชน  ให้ประชาชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

– ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน 
– เน้นการประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างต่อเนื่อง 
– ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ลูกจ้าง 
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และพนักงานจ้าง  ให้ได้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  และศึกษาต่อในระดับที่สูง 
– กระจายอำนาจการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับรองเป็นผู้ร่วมบริหารงานการกำหนด

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงที่
สามารถปฏิบัติได้  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงภาวะของสังคม เศรษฐกิจ การ เมืองในยุค
โลกาภิวัฒน์  รวมทั้งคำนึงถึงการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นสำคัญ 
 

5.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
(1)  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล 
(2)  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  

          (3)  ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
(4)  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5)  ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(6)  ส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพและการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตให้กับกลุ่มอาชีพ 
(7)   พัฒนาด้านการเกษตร การกสิกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(8)  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 
(9)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
(10)  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน 
(11)  การคมนาคมสะดวก   
(12)  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
(13)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  และส่งเสริมการกีฬาของตำบล 
(14)  พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
(15)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาตำบลหัวเรือสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนตามนโยบายที่ได้แถลงมา
ทั้งหมดนี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลหัวเรืออย่างแท้จริงได้ จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและที่
ขาดไม่ได้คือพี่น้องประชาชนทุกคนในตำบลหัวเรือ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกระผมพร้อมคณะผู้บริหาร
ทุกคน ขอให้มีความม่ันใจว่า กระผมและคณะผู้บริหารทุกคน ขอให้มีความมั่นใจว่า กระผมและคณะผู้บริหาร
จะดำเนินนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของตัวกระผมเอง และผู้บริหารทุกคนที่ให้ไว้คือ ซื่อสัตย์ 
โปร่งใส จริงใจทุกเรื่อง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์ตามนโยบายที่ให้ไว้ทุกประการ   
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2.  การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   2.1  เดือนตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีความสัมพันธ์
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์  สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม ยุทศสาตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการ
ผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   สอดคล้องกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่
เข้มแข็ง  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม   สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมหาสารคาม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบัน
ของชาติเอ้ืออาทรสมานฉันท์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดกิจการสาธารณะ ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการบริหาร และการบริการสู่สากล  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่
สังคมสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติเอ้ืออาทรสมานฉันท์ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                     
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม  ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน  สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดมหาสารคาม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2.3 ตัวชี้วัด 
 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และมูลค่าผลผลิตทางเกษตร

ของตำบล (ข้าว) เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี จากพ้ืนที่บริการ

สาธารณะ 
 4. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ของครัวเรือนในเขต อบต.หัวเรือ 
 5. การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรในเขต อบต.หัวเรือ 
  7. อบต.หัวเรือ มีผลการปฏิบัติราชการประจำปีมากกว่าร้อยละ 65 
  8. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกประเภทให้มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
  9. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความพร้อมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนที่ทนัสมัยอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 
 

           2.4 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลสมบูรณ์และเกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายในตำบล 
  2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึงทุกพ้ืนที่ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 
  4.  อบต.หัวเรือ มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
  5.  ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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         2.5 กลยุทธ์ 
 1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  6. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  7. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพด้านการกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
  8. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน  
  10.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ 
  11.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระบบการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
          2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึงและรอบด้านเพื่อสร้างการพัฒนา
ด้านความจำเป็นพ้ืนฐานให้กับประชาชน 

  2. การพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นรวมถึงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการขยะสู่ตำบลสุขภาวะ 

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
  5.  การพัฒนาระบบบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
          2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม ดังนี้ 
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  2.1.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
รวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือนั้น   มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

1.1 โอกาส (O : Opportunity) 
(1)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  อำเภอ  เกษตรอำเภอ  ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอำเภอ เป็นต้น 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนที่ 
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟ้าสาขาบ้านเหลื่อม   
โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต  TOT  CAT  AIS  เป็นต้น   
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์       

  (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (6)  มีศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอ  ระดับท้องถิ่น   

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด  ทำให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การทำบัตรผู้พิการ  การขออนุญาต

ใบขับข่ี   
(๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเรือตำบลวังสำโรง และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง  เช่น คลองส่งน้ำ  ถนน   
(4)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ    เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  มี

งบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ   ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

(5)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเป็นมีการจารจรบางสายมีรถผ่านไปมาเป็น
จำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุ      
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
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เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
(๒)  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(๔)  มีบึงสาธารณะ  2  แห่ง  เพ่ือเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม ได้แก ่บึงประดู่ 

และบึงหัวเรือ   
(5)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  

มะนาว  มะยงชิต   ถั่วเขียว   ข้าวโพด  และอ้อย   ฯลฯ 
(6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
(7)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกับส่วนราชการใน

พ้ืนที่ 
(8)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
(9)  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
(10)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (11)  มีวัด   3  แห่ง    
 (12)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีเว็บไซด์ และเฟสบุค อบต. ในการประชาสัมพันธ์ ให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(13)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(14)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
(15)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

2.2  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(1)  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมือง  
(2)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้

ขาดรายได้ 
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(3)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็ง 

(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
(6)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด 
(7)  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
(8)  แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการ

ติดต่อ      
 
(9)  ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ      

จำนวนมาก  
(10)  ไม่มีโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น 
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     3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวดั/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 
 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร ์
องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวเรือ 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการจริง 

1.ด้านความมั่นคง 1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการผลิตข้าว และสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

1.การบริหารจัดการ
น ้ำ  ด ิน ทร ัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ต ิ แ ล ะ
ส ิ ่ งแวดล ้ อมอย ่ า ง
ยั่งยืน 
 

๑ การบริหารทรัพยากรน้ำ และ
ดิน  อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

35 1 

2 . ด ้ า น ก า ร ส ร ้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

2. ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด 
และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีด
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน    

2 . ก า ร พ ั ฒ น า
เศรษฐก ิจจากฐาน
การเกษตร และฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานช ุมชนที่
เข้มแข็ง 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
การเกษตร และฐานชุมชน
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

139 - 

3. 1.การเสริมสร้างและ
พ ัฒนาศ ั ก ยภาพทุน
มนุษย์ 

3.การสร้างความเข ้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว
ตามมาตรฐานเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

 

3 .ก า ร เส ร ิ มส ร ้ า ง
ส ันต ิภาพ ส ันต ิสุข 
อย่างยั่งยืน 

๓ การเสร ิมสร ้ างส ั งคมและ
ค ุ ณภ า พ ช ี ว ิ ต ต าม แ นวทา ง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

28 5 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

4.การเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 4 . ก า ร พ ั ฒ น า ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางการบริหารและ
บริการสู่สากล 

๔ การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหาร และบริการสู่
สากล 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและบริการสู่
สากล 

61 18 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต

จังหวัดมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ดำเนินการ
จริง 

5.ด้านการสร้างการ
เต ิบโตบนคุณภาพ
ชีว ิตที ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.การเสร ิมสร ้างความมั ่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

  ๕ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและระบบการจดัการ
เรียนรู้ใหห้ลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
และระบบการจัดการ
เรียนรู ้

7 3 

6.ด้านการปรับปรุง
สมด ุลและพ ัฒนา
ระบบการบร ิหาร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ช อ บ แ ล ะ ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล ใ น
สังคมไทย 

      

 7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ        โลจิสติกส์ 

      

 8 .การพ ัฒนาว ิ ทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

      

 10.ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

      

 รวม 270 27 



 
 

 

    
   1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ 
จำนวน 105  โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 153 โครงการ 
   2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  153  โครงการ ดำเนินการจริง  
76  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  28.14 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) 
   3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
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3.1 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) 
จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 

จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน 
 

งบประมา
ณ  

จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 7,887,000 43 7,887,000 48 7,887,000 48 7,887,000 48 7,887,000 47 5,788,600 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 - - 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 7 601,512 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 1 30,000 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 855,000 9 855,000 9 855,000 9 855,000 9 855,000 2 774,000 

7.การพัฒนาด้านสว ัสด ิการและ
สังคม 

11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 1 50,000 

             

8.การพัฒนาด้านการเกษตรปศุสัตว์ 9 500,00 9 500,00 9 855,000 9 855,000 9 855,000 2 90,000 

9.การพัฒนาด้านการบริหารและจัด
กิจการสาธารณะ 

49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 15 1,023,025 

รวม 147 17,062,000 147 17,062,000 153 17,977,000 153 17,977,000 153 17,977,000 76 8,417,137 
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3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธ์ศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 7,887,000 100.00 0.00 0.00 7,887,000 100.00 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 60,000 100.00 0.00 0.00 60,000 100.00 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

2,170,000 100.00  0.00 0.00 2,170,000 100.00  

5.การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว ์ 400,000 100.00 0.00 0.00 400,000 100.00 

6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

855,000 100.00 0.00 0.00 855,000 100.00 

7.การพัฒนาด้านสวสัดิการและสังคม 1,040,000 100.00 0.00 0.00 1,040,000 100.00 

8.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 855,000 100.00 0.00 0.00 855,000 100.00 

9.การพัฒนาด้านการบริหารและจดักิจการ
สาธารณะ 

4,680,000 100.00 0.00 0.00 4,680,000 100.00 

รวม 17,947,000 100.00 0.00 0.00 17,947,000 100.00 
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ส่วนที่ 3 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  เมื่อวันที่19  ตุลาคม  2560 
เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเรือ  

20 19 19.00 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14.00 

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 57 57.00 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 8 8.00 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในเขตจังหวัด       10 8 8.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8.00 

 3.4 วิสัยทัศน์       5 4 4.00 

 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 

 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 

 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 4 4.00 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 90 90 

 
   
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื ้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 3 15  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู ่บ ้าน/ชุมชน/ตำบล ล ักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

2 2 10  

1.2 ข้อม ูลเก ี ่ยวกับด ้านการเม ือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร 
ฯลฯ 

2 2 10  

1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 10  

1.5 ข้อมูลเกี ่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) 

2 2 10  

1.6 ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ ่น สินค้าพื ้นเมืองและของที ่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

3 3 15  

-30- 



 
 

 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ำ ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 10  
 

1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื ่อการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 1 5  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ 
ร ่ วมต ัดส ินใจ ร ่ วมตรวจสอบ ร ่ วมรับ
ประโยชน์ ร ่วมแก้ป ัญหา ปร ึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

3 3 15  

รวม 20 19 95  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอ่ืน ๆ  
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1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    

 2.1 การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

2 2 2  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 13.33 13.33  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศ ึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารตี 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 1 1  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

2 6.66 6.66  

2.5 การวิเคราะห์ส ิ ่งแวดล้อม พื ้นที ่ส ีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หร ือส ิ ่ งท ี ่ เก ิดข ึ ้น การประด ิษฐ ์ท ี ่ม ีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 1  

 2.6 ผลการว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพเพ ื ่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที ่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-
Strength (จ ุดแข ็ง) W-Weakness (จ ุดอ ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 6.66 6.66  
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหา
สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 13.33  

2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่
ไ ด ้ ร ั บ  และการ เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

1 1 6.66  

2 . 9  ผลท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ จ ากกา รด ำ เ น ิ น ง าน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เช่น ผลที่ได้รบั/
ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การดำเน ินงานท ี ่ผ ่านมาและแนวทางการแก ้ ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

1 1 6.66  

รวม 15 14 93.34  

   
  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้มีการ
นำเสนอข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
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 1.4 ยุทธศาสตร์ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเร ือ และเช ื ่อมโยงหล ักประชาร ัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และThailand 4.0 

10 8 12.31  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื ่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 8 12.31  

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

10 8 12.31  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที ่องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลหัว
เรือ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 4 6.15  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 7.69  

-34- 



 
 

 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 7.69  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ ซึ ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 7.69  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดม ุ ่งหมายในเร ื ่องใดเร ื ่องหนึ ่งหรือ
แผนงานที ่ เก ิดจากเป้าประสงค์ ต ัวชี ้ว ัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือท่ี
มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 7.69  
 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับท ี ่  12  Thailand4.0 แผนพ ัฒนาภาค/
แผนพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัด/แผนพัฒนาจ ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

5 4 6.15  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็น
โครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 7.69  

 รวม 65 57 87.69  
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 9.00 
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง

ปริมาณ  
10 9 9.00 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน       เชิง
คุณภาพ  

10 9 9.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 8  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 57.00 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4  
 5.5 เป ้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 92 92.00 
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2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 มีการวิเคราะห์ SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9 90.00  

   
2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที ่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็ค ือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จำนวนที ่ดำเนินการจริงตามที ่ได ้กำหนดไว้
เท่าไหร่ จำนวนที ่ไม่สามารถดำเนินการได้มี
จำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 

10 
 
5 

9 
 
5 

90.00 
 

50.00 

 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที ่ดำเนินการใน        เชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

5 4 40.00  

รวม 10 90 90.00  
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2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน
พื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง 
ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถ
ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 
 
5 

9 

 
5 

90 
 

50 

 

3.2 ว ิเคราะห์ผลกระทบ/สิ ่งท ี ่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4 40  

รวม 10 9 90.00  

 2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือในมิตติ่าง ๆ จนนำไปสู่การจดัทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand  
(Demand Analysis) / Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรือที่มีพ้ืนท่ีตดิต่อกัน 

10 
5 

8 
4 

80.00 
40.00 

 

4.2  วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก

5 4 40.00  
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท ้องถ ิ ่น       (ด ้านการเกษตรและแหล ่งน ้ำ) (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

รวม 10 8 80.00  

 2.6 โครงการพัฒนา 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและ
ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเร ือที ่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33  

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  
กล ุ ่ ม เ ป ้ า หม ายค ื ออะ ไ ร  ม ี ผ ลผล ิ ต อย ่ า ง ไ ร 
กลุ ่มเป้าหมาย  พื ้นที ่ดำเนินงาน และระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เร ิ ่มต ้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม ื ่อไร  ใครคือ
กลุ ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 8.33  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 

5 4 6.67  
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
 
 
 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู ่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5 4 6.67  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ ไปสู่
ส ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี ่ยนจากการขับเคลื่อน

5 4 6.67  
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ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที ่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได ้ เปรี ยบ เช ิ ง เปร ี ยบ เท ี ยบ เช ่น  ด ้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 8.33  

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหร ือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้
หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 5 8.33  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 

5 5 8.33  
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ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคลอ้ง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
กำหนดราคาและตรวจสอบได ้ ในเช ิงประจ ักษ์                
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน
รูปแบบอื่น ๆ 

5 5 8.33  

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 ม ีการกำหนดต ัวช ี ้ ว ัด (KPI)  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ี ก า ร ก ำ ห น ด ดั ช น ี ช ี ้ ว ั ด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงคท์ี่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 8.33  

5.12 ผลที ่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที ่เกิดขึ ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เก ิดขึ ้นจะต้องเท่าก ับว ัตถุประสงค์หรือ
มากกว ่ าว ั ตถ ุประสงค ์  ซ ึ ่ งการ เข ี ยน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได ้ และม ีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ดำเน ินงานตามโครงการ (2 )  ว ัดและ

5 5 8.33  
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ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ
สิ ่งที ่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวม 60 57 95.00  
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ......องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น ✓  
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ำเสมอ ✓  
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓  
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  

2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำ
ฐานข้อมูล 

✓  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓  
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.4  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

✓  

2.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

✓  

2.6  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ✓  
2.7  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✓  
2.8  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา ✓  
2.9  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา ✓  
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา ✓  
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓  
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์ ✓  



 
 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และเดอืน
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   

ส่วนที่  1    ข้อมลูทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

 1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                (ระหว่างเดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563) 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปีท่ี 1 (2561) ปีท่ี 2 (2562) ปีท่ี 3 (2563) ปีท่ี 4 (2564) ปีท่ี 5 (2565) 
จำนวนโครงการท่ี
ดำเนินการประจำปี

งบประมาณพ.ศ.2563 

จำนวน 
 

งบประมาณ  
จำนวน  งบประมาณ  จำนวน  งบประมาณ  

จำนว
น 

 
งบประมา

ณ  
จำนวน 

 
งบประมา

ณ  
จำนวน  งบประมาณ  

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 7,887,000 43 7,887,000 48 7,887,000 48 7,887,000 48 7,887,000 47 5,788,600 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 - - 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ - - - - 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 17 2,170,000 7 601,512 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 1 30,000 

6.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 855,000 9 855,000 9 855,000 9 855,000 9 855,000 2 774,000 

7.การพัฒนาด้านสวัสดิการและ
สังคม 

11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 11 1,040,000 1 50,000 

             

8.การพัฒนาด้านการเกษตรปศุสัตว์ 9 500,00 9 500,00 9 855,000 9 855,000 9 855,000 2 90,000 

9.การพัฒนาด้านการบริหารและ
จัดกิจการสาธารณะ 

49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 49 4,680,000 15 1,023,025 

รวม 147 17,062,000 147 17,062,000 153 17,977,000 153 17,977,000 153 17,977,000 76 8,417,137 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 48 48  

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 1  

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1 1  

4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

17 17  

5.การพัฒนาด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 8 8  

6.  การพ ัฒนาด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

9 9  

7.การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม 11 11  

8.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 9 9  

9.การพ ัฒนาด ้านการบร ิหารและจ ัดก ิจการ
สาธารณะ 

49 49  

รวม 153 153  
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้           

(76 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  153 65,335,150.00 

68.62 72.38 2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 105 15,573,325.00 

3 สามารถดำเนินการได ้ 76 8,417,13 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

********************* 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13(3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในไม่ห้าวัน  
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่    30  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

           ( นายรัสสี   พิจุลย์ ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 
 
 
 

 


