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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานท่ีไดรับการยกฐานะจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะเปนนิติบุคคล
และเปนหนวยราชการสวนทองถ่ิน  มีอํานาจในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมและใหบริการ  แกไข
ปญหาของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือใหไดรับความสะดวกสบาย  ตามความตองการของชุมชน

ดังนั้นเพ่ือใหบริการ  การพัฒนา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึงประสงค
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประจําป
ข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอจังหวัด

ทางคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ผูนําหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตลอดจน
สวนราชการตาง ๆ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลและปญหาความตองการของประชาชนทุกกลุม ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยประจําป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)

เอกสารเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน  เพ่ือไปสูการจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป  ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง ทางคณะ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของ  ท่ีจะนําไปเปนเกณฑในการตัดสินใจเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป

คณะผูจัดทํา
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน



สารบัญ

คํานํา หนา
สารบัญ

สวนท่ี ๑ บทนํา ๑-3
สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 4-๑5
สวนท่ี ๓ ผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา ๑6-20
สวนท่ี ๔ สรุปยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 21-๒5
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สวนที่ ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและเปนแผนท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ
รอบคอบ  และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะ
ข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของแผนพัฒนาสามป  ดังนี้
๑ ความหมาย

แผนพัฒนาสามป  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงทุกป
๒ ลักษณะ

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะ  ดังนี้
(๑) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
(๒) แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะ

ดําเนินการ
(๓) แสดงโครงการกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
(๔) แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป
๓ วัตถุประสงคและประโยชน แผนพัฒนาสามป

(๑) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

(๒) เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาอยางรอบคอบ ในแนวทางการดําเนินงาน
ตางๆ

(๓) เพ่ือปองกันปญหาและเปนการสนับสนุน การดําเนินงานในอนาคตท้ังสามารถติดตาม
ประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป มีดังนี้
ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการ

(๑) ชี้แจงผูบริหารใหทราบถึงภารกิจ วัตถุประสงคและเสนอโครงการผานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารอนุมัติ โดยโครงการจะตองกําหนดปฏิทิน การทํางานไวอยางชัดเจนแลวแจง
โครงการใหผูท่ีเก่ียวของทราบ

ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ สรุปยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา ปญหา

ความตองการ ยุทธศาสตร จังหวัด อําเภอ นโยบายเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล



-๒-

(๒) จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเพ่ือเปนกรอบพิจารณาจัดทํา
โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามป

(๓) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรลุลงในแผนสามปไวอยาง
เหมาะสม

ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
(๑) การเก็บขอมูล  ตองเก็บท้ังภายในองคกรและภายนอกเพ่ือนํามาวิเคราะหแนวทางการ

พัฒนาไดอยางถูกตอง  โดยใชเทคนิค Swot Analysis (วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค)
(๒) การวิเคราะหขอมูล  เชน
- การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
- การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
- การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

ข้ันตอนท่ี ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
(๑) หลังจากไดแนวทางในการพัฒนา ในหวงสามปแลวคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการ

ทําแผนฯ รวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดเปนวัตถุประสงคและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในหวงสามป

(๒) ประชุมกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีเลือก ซึ่งตอง
พิจารณาจาก

- ความจําเปนเรงดวน
- ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
- ความเชื่อมโยงของกิจกรมและระยะเวลาท่ีดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาในหวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการดานเปาหมาย  ผลลัพธ  งบประมาณ
ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบเพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป

ข้ันตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯจัดทํารางตามเคาโครงซึ่งประกอบดวย ๗ สวน
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงให

สมบูรณ
(๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  นําเสนอรางท่ีปรับปรุงแลว เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
ข้ันตอนท่ี ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

(๑) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนฯ  ท่ีพิจารณาแลวให
นายกองคการบริหารสวนตําบล  เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ



-3-

(๒) นายกองคการบริหารสวนตําบลนํารางแผนฯ  ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนตําบล

(๓) เม่ือสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติแผนสามปแลวสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสงใหนายกองคการบริหารสวนตําบลประกาศใชแผนฯ  และนําไปปฏิบัติรวมท้ังประกาศใหผูท่ี
เก่ียวของและประชาชนท่ัวไปไดรับทราบโดยท่ัวกัน

5. ประโยชนของแผน ๓ ป
การจัดทําแผนพัฒนา ๓ ป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ได

พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง
และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด

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



สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย

๑. สภาพท่ัวไป
๑.๑ ท่ีตั้ง ตําบลทะเมนชัยอยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตําบลตลาดโพธิ์ ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย
- ทิศใต  ติดตําบลแสลงพัน  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันออก  ติดตําบลหนองตาด  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันตก ติดตําบลหนองคู  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

๑.๒ เนื้อท่ี ตําบลทะเมนชัยมีเนื้อท่ีประมาณ ๓๖.๖ ตารางกิโลเมตร  หรือ ๒๗,๓๔๓.๗๕ ไร
๑.๓ ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย   มีลักษณะเปนท่ีราบเปนสวนใหญ  ซึ่งพ้ืนท่ีทางดาน

ทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก
๑.๔ จํานวนหมูบาน มี ๑๐ หมูบาน

ไดแก ๑. หมูท่ี ๔ บานหนองมวง
๒. หมูท่ี ๖ บานบริหารชนบท
๓. หมูท่ี ๘ บานหนองไทร
๔. หมูท่ี ๙ บานหนองบัว
๕. หมูท่ี ๑๐ บานหนองมวงนอย
๖. หมูท่ี ๑๑ บานหนองน้ําขุน
๗. หมูท่ี ๑๒ บานบุตาริด
๘. หมูท่ี ๑๕ บานหนองมวงใต
๙. หมูท่ี ๑๖ บานนอยพัฒนา
๑๐. หมูท่ี ๑๗ บานใหมอัมพวัน

๑.๕ ทองถิ่นอ่ืนในตําบล
- เทศบาล  จํานวน ๑ แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลทะเมนชัย
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๑.๖ ประชากร
ขอมูลจํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือน   ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย ขอมูล  ณ  วันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
ลําดับ บาน หมู

ที่
จํานวน

ครัวเรือน(หลัง)
ประชากร รวม

(คน)
ผูใหญบาน

ชาย หญิง
๑ หนองมวง ๔ ๑๖๔ ๓๔๙ ๓๗๙ ๗๒๖ นายแสงจันทร  จาํปาแดง
๒ บริหารชนบท ๖ ๑๒๐ ๒๕๕ ๒๓๐ ๔๘๕ นายนิวัฒน  ทองทา
๓ หนองไทร ๘ ๑๘๗ ๔๔๔ ๔๕๔ ๘๙๘ นางลําไพ  อินทะดก
๔ หนองบัว ๙ ๑๒๕ ๒๖๓ ๒๖๓ ๕๒๖ นายพลากร  พูนนอก
๕ หนองมวงนอย ๑๐ ๙๔ ๑๘๐ ๑๘๑ ๓๖๑ นายณัฐวฒุิ  แสนรัมย
๖ หนองน้ําขุน ๑๑ ๑๖๔ ๓๑๗ ๓๔๓ ๖๖๐ นางมาลี  อินทรกําแหง
๗ บุตาริด ๑๒ ๙๒ ๑๘๒ ๒๒๒ ๔๐๔ นายทองดาํ  ผักชุมแสง
๘ หนองมวงใต ๑๕ ๑๒๒ ๒๖๐ ๒๖๐ ๕๒๐ นายบัญชา  สาระโท
๙ นอยพัฒนา ๑๖ ๑๑๘ ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ นายอุดร  มีศรี

๑๐ ใหมอัมพวัน ๑๗ ๕๗ ๑๑๘ ๑๓๖ ๒๕๔ นายกิตติพงศ  ชะรางรัมย
รวม ๑๐ ๑,๒๔๖ ๒,๖๔๒ ๒,๗๑๔ ๕,๓๕๖

ประชากรสวนใหญอยูในวัยทํางาน และมีประชากรท่ียายออกไปประกอบอาชีพในเขต
ตางจังหวัดจํานวนมากเนื่องจากประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา การหางานตางถ่ิน เลือกงาน สงผลใหประชากร
ลดลง
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ

๒.๑ อาชีพ  เศรษฐกิจของตําบลทะเมนชัย  อยูในภาคเกษตรกรรมเปนหลัก  คือ
- ทํานา
- เลี้ยงสุกร  โค กระบือ
- เลี้ยงไหม
- ปลูกพืชผักสวนครัว
- รับจาง

๒.๒ หนวยธุรกิจในเขต  อบต.
- โรงสีขาว จํานวน ๓๔ แหง

๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๔ แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑ แหง

๓.๒ สาธารณะสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๑ แหง

(อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา ๑๐๐ %)
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๓.๓ สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด / สํานักสงฆ จํานวน ๖ แหง

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ จํานวน ๑ แหง อยูในเขตเทศบาล

๔. การบริการพ้ืนฐาน
๔.๑ การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาล  ตําบลทะเมนชัย – บาน

หนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
๔.๒ การไฟฟา  มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  แตมีไฟฟาใชยังไมครบทุกหลังคาเรือน
๔.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ

- ลําหวย ๔ สาย  คือ  ลําหวยไผ  ลําหวยหนองโดน  ลําหวยทะเมนชัย
- หนองน้ําสาธารณะ ๕ แหง

๔.๔ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝาย ๑ แหง
- บอโยก ๓๕ แหง
- ประปา ๑๐ แหง
- สระน้ํา ๖ แหง

๕. ขอมูลอื่น ๆ
๕.๑ มวลชนจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบาน ๒ รุน จํานวน ๓๐๐ คน
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ๑ รุน จํานวน ๘๗ คน

๖. ศักยภาพในตําบล
ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล

(๑) จํานวนบุคลากร
จํานวน...............๒๙...............คน
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล..............๖............คน
ตําแหนงในสวนการคลัง............๔................คน
ตําแหนงในสวนโยธา................๒.................คน
ตําแหนงในสวนการศึกษา.........๑................คน
ตําแหนงในสวนสวสัดิการและสังคม..........๒...........คน
ครูผูดูแลเด็ก.............................๒................คน
ลูกจางประจํา.............................๑................คน
ลูกจางตามภารกิจ.......................๘...............คน
ลูกจางชั่วคราว............................๓................คน
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(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา.......................-..................คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา............๖............คน
อนปุริญญา...................๒.........................คน
ปริญญาตร.ี.......................๑๕..................คน
สูงกวาปริญญาตร.ี...............๖..................คน

(๓) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
๑. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ แยกเปน

- รายไดขององคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง............. -.........บาท
- รายไดท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล................... -..............บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล..............................................-................บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค................-.............บาท

(๔) ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี
สภาพโดยท่ัวไปของตําบลทะเมนชัย  เปนพ้ืนท่ีราบลุม  มีปาไมเบญจพรรณ  จะมี

น้ําเพ่ือการเกษตร  และอุปโภค – บริโภค  ในฤดูแลงอาศัยน้ําฝนเปนหลัก  ผลผลิตจากการทํานาทําไรต่ํา
ลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย  หลังฤดูเก็บเก่ียวแลว  ประชากรในวัยทํางาน  จะอพยพไปทํางานท่ี
กรุงเทพฯ  หรือในจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  อาชีพเสริมในฤดูแลง  คือ  เลี้ยง  โค  กระบือ   ไหม  สุกร
เปด  ไก ปลูกผัก

(5) การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท................................๑๖.......................กลุม
แยกเปน
- กลุมอาชีพ....................๘..................กลุม
- กลุมออมทรัพย.............๔..................กลุม
- กลุมอ่ืน ๆ.....................๔...................กลุม
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7. โครงสรางพื้นฐาน
7.๑ การคมนาคมและการจราจร

7.๑.๑ ถนนและสะพาน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย

หางจากอําเภอลําปลายมาศประมาณ ๑๘ กิโลเมตร    และหางจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
โดยยังมีถนนลาดยาง ท่ีตั้งองคการบริหารสวนตําบลตั้งอยูท่ี  หมูท่ี ๑๕ บานหนองมวงใต  ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย  เสนทางคมนาคมสูอําเภอเปนถนนลาดยาง ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร ไปมา

7.๑.๒ ทางรถยนต
ระยะทางจากกรุงเทพ-องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประมาณ ๔๐๐ กิโลเมตร
ระยะทางจากองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย – จังหวัดบุรีรัมย  ประมาณ ๑๕

กิโลเมตร
7.๑.๓ ทางรถยนต  มีทางหลวง (กรมทางหลวง) ไมมีผาน
7.๑.๔ ทางรถยนต (รพช.) ไมมีผาน
7.๑.๕ ถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
สภาพถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ปจจุบันสวนมากอยูในสภาพดี ซึ่งมี

ถนนอยูในความรับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัยจํานวน....๓....สาย ระยะทางรวม...๒๑.๖...
กิโลเมตร

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๐ สาย  ระยะทางรวม ๗.๕ กิโลเมตร
- อ่ืนๆ  ไดแก
(๑) ถนนหินคลุก.........๑๐......สาย  ระยะทางรวม.......๑๐..........กิโลเมตร
(๒) ถนนหินลูกรัง.......-......สาย  ระยะทางรวม.........-.........กิโลเมตร
(๓) ถนนดินเดิม..........๑......สาย ระยะทางรวม.......๓.........กิโลเมตร
(๔) ถนนลาดยาง..........๑.......สาย  ระยะทางรวม...................กิโลเมตร

โดยถนนสายหลักท่ีใชในการคมนาคมและสัญจรไปมาภายในองคการบริหารสวนตําบล  คือ
ถนนสายเทศบาลทะเมนชัย - บานหนองมวง  เปน  ถนนท่ีใชติดตอราชการกับทางอําเภอ เปนถนนลาดยาง
การสัญจรไป-มา สะดวก
8. แมน้ํา/คลอง  ท่ีใชสัญจรทางน้ํา  ไมมี

8.๑ การประปา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีน้ําประปาบริการประชาชน  จํานวน ๑๐ หมูบาน

ระบบประปาผิวดิน ๔ แหง ระบบประปาบาดาล  จํานวน ๖ แหง และระบบประปาบอบาดาล    จํานวน
๒๗ แหง

8.๒ การไฟฟา
ปจจุบันการดําเนินการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอลําปลายมาศไดเขามาขยายเขตให

องคการ-บริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยสนับสนุนงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
จํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑,๒๔๖ ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใชจํานวน
๑,๒๔๖ ครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ จํานวน ๕๐ ชุด
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8.๓ การสื่อสาร
ระบบการโทรคมนาคม  หมายถึง  ระบบการสื่อสารท่ีใชบริการ  เชน  โทรศัพท  เขตการ

สื่อสารอ่ืนๆ  ดังตอไปนี้
๑. โทรศัพท
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไมมีแบบคูสายขององคการโทรศัพท มา

ใหบริการแกประชาชน  ซึ่งปจจุบันประชาชนใชโทรศัพทสวนตัว (มือถือ) เคลื่อนท่ีเปน สวนใหญ
๒. การไปรษณีย
ในเขตตําบลทะเมนชัย มีหมูบานรวม ๑๗ หมูบาน ซึ่งอยูในเขตเทศบาลสวนหนึ่งจํานวน 1

หมูบาน ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดรับการบริการในเรื่อง ของการไปรษณีย สาขาลํา
ปลายมาศ

๓. ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายเสียง
ระบบหอกระจายขาวขององคกรบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สามารถใหบริการขาวสาร

ใหกับประชาชนได ๑๐๐ เปอรเซ็นต
๔. หนวยงานท่ีมีขาววิทยุสื่อสารในพ้ืนท่ี
- องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
- สถานีตํารวจตําบลทะเมนชัย

8.๔ ลักษณะการใชท่ีดิน
- พ้ืนท่ีพักอาศัย จํานวน ......๖,๓๗๙............ไร
- พ้ืนท่ีพาณิชยการ จํานวน ..........-...................ไร
- สวนสาธารณะ/นันทนาการ จํานวน ......๑,๔๕๑............ไร
- พ้ืนท่ีเกษตรกรรม จํานวน ....๑๕,๐๓๔.๗๕....ไร
- พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จํานวน ...............๖๓..........ไร
- พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา จํานวน .............๑๐๒..........ไร
- พ้ืนท่ีวาง จํานวน ...........๔,๒๙๔........ไร

8.๕ ดานเศรษฐกิจ
8.๕๑ โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

โดยท่ัวไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง
เชน

- การเกษตรกรรม  ไดแก  การทํานา
- ปศุสัตว  ไดแก  การเลี้ยง โค  กระบือ  เลี้ยงเปดฟารม  สุกรฟารม
- อ่ืนๆ   เลี้ยงไหม  ปลูกพืชผักสวนครัว  รับจางท่ัวไป เปนรายไดเสริมของประชากร  คิด

เปน ๒๐,๐๐๐ บาท/ป
8.๕.๒ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร
ในพ้ืนท่ีท่ัวไปในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ประมาณ รอยละ ๙๐ ประกอบอาชีพปศุสัตว รอยละ ๑ อาชีพรับจางรอยละ ๖ อาชีพรับราชการรอยละ ๓
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8.๕.๓ การพาณิชยการ / การบริการ
การพาณิชยการสวนใหญ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีแหลงเงินกูหรือ

แหลงเงินทุนอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล แหลงเงินทุนสวนใหญมาจากธนาคารท่ีอยูในเขตอําเภอลํา
ปลายมาศและเงินท่ีสวนราชการจัดสรรให  เชน  กองทุนเงินลาน  โครงการแกไชปญหาความอยากจน
หมูบานละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท (กขคจ) และกองทุนหมุนเวียนท่ีทางรัฐบาลอุดหนุนเงินมาใหเพ่ือสมทบ
เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละหนึ่งแสนบาท ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการควบคุมและดูแลการ
ดําเนินการอยูในปจจุบัน

๑. สถานประกอบการดานพาณิชยการ
ก. สถานีน้ํามัน จํานวน - แหง
ข รานคาท่ัวไป จํานวน ๔๖ แหง
ค. ฟารมเปด จํานวน ๓ แหง
ง. ฟารมหมู จํานวน ๓ แหง
จ. รานซอมรถ จํานวน ๒ แหง
ฉ. รานซอมเครื่องไฟฟา   จํานวน ๑ แหง
ช. โรงเสาปูน จํานวน ๑ แหง
ช. โรงผลิตขนมจีน จํานวน ๒ แหง
ฌ. รานขายวัสดุกอสราง จํานวน ๑ แหง

๒. สถานประกอบการเทศพาณิชย
ก. โรงฆาสัตว จํานวน - แหง
ข. สถานธนานุบาล จํานวน - แหง

๓. สถานประกอบการดานบริการ
ก. โรงแรม จํานวน - แหง
ข. ธนาคาร จํานวน - แหง

8.๕.๔ การอุตสาหกรรม
ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยสวนใหญแลวยังเปน

อุตสาหกรรมขนาดยอย  และอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทะมนชัย  ไดแก

- โรงสีขาว จํานวน ........๒๗.....แหง
- กลุมอาชีพชุมชน จํานวน ..........๒.....แหง
- กลุมเย็บจักรอุตสาหกรรม จํานวน ..........๑......แหง
- กลุมอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวน ..........๑......แหง
8.๕.๕ การทองเท่ียว
ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีแหลงทองเท่ียวท่ีเหมาะสมและดึงดูด

นักทองเท่ียวในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  แตจะมีแหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งท่ีอยูในเขต
เทศบาลตําบลทะเมนชัย  คือเจดียใหญวัดปาบานหนองหญาปลอง  หมูท่ี ๕ เปนแหลงทองเท่ียวอีกแหงหนึ่ง
ปจจุบันยังไมมีนักทองเท่ียวมากนัก  องคการบริหารสวนตําบลจะประชาสัมพันธใหประชาชนท่ีสนใจไดเขามา
ทองเท่ียว   ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ ๑๐๐ ไรเศษ  เหมาะสําหรับเปนสถานท่ีทองเท่ียวในอนาคต  ตลอดจนเปนท่ี
พักผอนและออกกําลังกายสําหรับประชาชน
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8.๕.๖ การปศุสัตว
สําหรับการปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประชาชนสวนใหญจะ

ประกอบอาชีพ  เลี้ยงสัตว  ไดแก  โค  กระบือ  สุกร  เปดและไก
8.๖ ดานสังคม

8.๖.๑ สังคม
(๑) หมูบาน  จํานวน ๑๐ หมูบาน  จํานวน ครัวเรือน ๑,๒๔๖ ครัวเรือน

ประชากรในตําบล  จํานวน ๕,๓๕๖ คน  แยกเปนชาย ๒,๖๔๒ คน หญิง ๒,๗๑๔ คน
8.๖.๒ ศาสนา

(๑) ผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๑๐๐ ของประชากร ท้ังหมดในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย วัดจํานวน ๑ แหง สํานักสงฆ ๕ แหง

8.๖.๓ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ดังนี้
ก. ชื่อประเพณี  ลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน
กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณี  ลอยกระทง  ประกวด จัดทํากระทง  ประกวด

แขงขันกันแตละหมูบานฯลฯ
ข. ชื่อประเพณี สงกรานต  ประมาณเดือน  เมษายน
กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานสงกรานตในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  และจัดงานในแตละหมูบาน  และจัดรวมกันท่ีวัดอัมพวันหนองมวง  เชนพิธี  รดน้ําดําหัวผูใหญ
และพระสงฆ และมีจัดการแขงขันกีฬาตําบลระหวางหมูบานเปนประจําทุกป

ค. ชื่อประเพณี  งานเขาพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม
กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานประเพณี  แหเทียนเขาพรรษาระหวางหนวยงานราชการ

องคการบริหารสวนตําบล  โรงเรียน  หมูบาน  โดยตั้งขบวนแหจากหมูบานท่ีอยูใกลกับวัดเขารวมท่ีวัดอัมพวัน
หนองมวง เพ่ือถวายเทียนพรรษา  ณ วัดอัมพวันหนองมวง   โดยมีตัวแทนจากหนวยงานราชการในทองถ่ิน
รวมกัน

ง. ชื่อประเพณี  งานออกพรรษา  ประมาณเดือน ตุลาคม
กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานท่ีวัดอัมพวันหนองมวง  โดยมีประชาชนหรือชาวบาน

รวมกันจัดงานมีมหรสพฉลอง  และมีการละเลนตางๆ
จ. ชื่อประเพณี ๕ ธันวาคม มหาราช  ประมาณเดือน  ธันวาคม
กิจกรรมสังเขป  มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง  ติดไฟประดับท่ัวทุกชุมชนและ

หนวยงานราชการ  รวมกันทํากิจกรรมรวมกัน  ฯลฯ
ฉ  ชื่อประเพณี ๑๒ สิงหามหาราชินี  ประมาณเดือน สิงหาคม
กิจกรรมพอสังเขป  มีการจัดงานทําบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟาประดับท่ัวทุกชุมชน

และหนวยงานราชการรวมกันทํากิจกรรมรวมกัน  ฯลฯ
8.๖.๔ กีฬา   นันทนาการ/พักผอน
๑. สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน ๑ แหง
๒. สนามบาสเกตบอล จํานวน ๑ แหง (ร.ร.บานหนองมวง)
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๓. สนามฟุตบอล  ของโรงเรียนทุกแหง จํานวน ๔ แหง
(ร.ร. บานหนองมวง, ร.ร.บานหนองไทร, ร.ร.บานบริหารชนบท, ร.ร.บานหนองบัว)

๔. สนามตระกรอ จํานวน ๑ แหง (รร. บานหนองมวง)

๕. สนามเด็กเลน จํานวน ๑ แหง (กรมศาสนา)
8.๖.๕ สาธารณะสุข
๑. โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี จํานวน ๑ แหง
๒. เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน ๒ คน

ลูกจางชั่วคราว จํานวน ๒ คน
๓. อสม. จํานวน ๗๖ คน
๔. ผูเขารับการรักษาในสถานศูนยบริการสาธารณสุข (จํานวนตอป)
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  จํานวน ๗,๗๙๓ คน
๕. ประเภทการเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง ๔ อันดับแรก

๑. โรคระบบทางเดินหายใจ
๒. โรคระบบทางเดินอาหาร
๓. โรคระบบกลามเนื้อ
๔. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

8.๖.๖ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององคการบริหารสวนตําบล  จะตองสงเสริม
ใหประชาชนมาเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร) และมีความรูเทาทันกันตอการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน  สามารถรวมกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกินข้ึนตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนของรัฐ
ไดอยางทันทวงที  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทําการฝกอบรม  อปพร.ปจจุบันมี ๘๕ คน

8.๗ สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
8.๗.๑ ภูมิอากาศ
เดือน มี.ค.-มิ.ย. อุณหภูมิ  ประมาณ ๓๘ องศาเซลเซียส
เดือน ก.ค.-ต.ค. อุณหภูมิ  ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส
เดือน พ.ย.-ก.พ. อุณหภูมิ  ประมาณ ๓๕ องศาเซลเซียส
8.๗.๒ แหลงน้ํา
๑. แหลงน้ําธรรมชาติ

(๑) หนองบึง จํานวน ๓ แหง  ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชตลอดปได  มีน้ําใชบางฤดู
ฤดูแลงน้ําจะแหง

(๒) คลองลําธาร  หวย จํานวน ๕ สาย  มีน้ําใช
๒. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน

(๑) เข่ือน ฝาย จํานวน ๑ แหง  มีน้ําใชบางฤดู
(๒) สระน้ํา จํานวน ๑๕ แหง มีน้ําใชตลอดป ๔ แหง     มีน้ําใชบางฤดู ๑๑ แหง

8.๗.๓ การระบายน้ํา
๑. พ้ืนท่ีน้ําทวมถึง  รอยละ ๑ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด
๒. ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุด ๗ วัน  ประมาณชวง เดือนสิงหาคม
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8.๗.๔ น้ําเสีย
๑. มีน้ําเสียประมาณ ..........-.............. ลบ.ม./วัน

8.๗.๕ ขยะ
๑. ปริมาณขยะวันละ ๒ ตัน/วัน  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยยังไมไดจัด

งบประมาณในการจัดซื้อรถเก็บขยะและถังขยะใหกับหมูบาน  เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการจัดสรร

๒. ท่ีดินสําหรับท้ิงขยะประมาณ ๑๐ ไร  ตั้งอยูใน โคกหนองมวง  ท่ีประชาชน
สงวนไวเลี้ยงสัตวและใชประโยชนรวมกัน  หางจากองคการบริหารสวนตําบล  ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร

๓.๘ ดานการเมือง / การบริหาร
๓.8.๑ โครงสรางและอํานาจหนาท่ี  ในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดรับการยกฐานะจากสภาองคการบริหารสวนตําบล

เปนองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือ  ป  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ  ตั้งแตวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
(ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลว ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ )โดยมีการบริหารและโครงการ
จัดองคกร  อํานาจหนาท่ี  ดังนี้

(๑) การบริหาร   เปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งในรูปแบบการบริหารของคณะ
ผูบริหาร  ซึ่งการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ประกอบดวย  องคกรดังนี้

๑.๑ ฝายบริหารหรือคณะผูบริหารประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๑
คน  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน  ท่ีสภาตําบลคัดเลือกจากสมาชิก โดยมีปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยเปนเลขานุการฯ

๑.๒ ฝายนิติบัญญัติ หรือฝายสภา ประกอบดวยประธานสภา ๑ คน  รองประธานสภา ๑
คนเลขานุการสภาฯ ๑ คนซึ่งเลือกมาจากสมาชิก และสมาชิกสภา หมูบานละ ๒ คน  จํานวน ๑๐ หมูบาน
โดยประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้งสภาภายใน ๑๕ วัน  สภาเลือก (เดิม) ประธานกรรมการและคณะ
ผูบริหาร  จํานวน ๒ คน โครงสรางองคกร  ในการดําเนินงาน

องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
สวนราชการภายในองคการฯ แบงออกเปน ๗ สวน คือ

๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. สวนการคลัง
๓. สวนโยธา
๔. สวนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
๕. สวนสวัสดิการและสังคม
๖. สวนสาธารณสุข
๗. สวนเกษตร
โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลในงาน

ราชการประจําท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล
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อัตรากําลังพนักงาน จํานวน ๒๘ คน
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๕ คน
ตําแหนงในสวนการคลัง จํานวน ๔ คน
ตําแหนงในสวนโยธา จํานวน ๒ คน
ตําแหนงในสวนการศึกษา จํานวน ๓ คน
ตําแหนงในสวนสวัสดิการและสังคม จํานวน ๒ คน
ลูกจางประจํา จํานวน ๑ คน
ลูกจางตามภารกิจ จํานวน ๘ คน
ลูกจางชั่วคราว จํานวน ๔ คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา จํานวน - คน
ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จํานวน ๖ คน
อนุปริญญา จํานวน ๒ คน
ปริญญาตรี จํานวน ๑๔ คน
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๖ คน

โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยเปนผูบังคับบัญชา  และรับผิดชอบดูแลในงานประจํา
ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

๓.๘.๒ การคลังของทองถ่ิน
- การบริหารรายรับในปงบประมาณท่ีผานมาเปรียบเทียบ
- การบริหารรายจายในปงบประมาณท่ีผานมายอนหลัง ๓ ป

ป  พ.ศ.
รายการ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายรับ ๒๒,๘๓๓,๖๗๓.๐๒ ๒๕,๑๖๒,๒๑๐.๘๗ ๒๒,๘๓๓,๖๗๓.๐๒
รายจาย ๑๙,๐๐๔,๒๗๘.๕๕ ๒๒,๕๙๑,๒๑๐.๔๑ ๑๙,๐๐๔,๒๗๘.๕๕

๓.๘.๓ การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือชุมชน
๑. องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการกอสรางถนน คสล. ทุกหมูบาน
๒. องคการบริหารสวนตําบลไดมีการสงเสริมและสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนชรา ผูพิการ

ผูปวยเอดส
๓. องคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน
๔. องคการบริหารสวนตําบลไดพัฒนาสงเสริมดานสาธารณสุข
๕. องคการบริหารสวนตําบลไดพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรียบรอย  ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. องคการบริหารสวนตําบลไดพัฒนาฝกอบรมดานอาชีพ

ฯลฯ
************



สวนที่ ๓
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา



บทที่ ๓
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ป ๒๕๕๖ มีดังนี้

ช่ือโครงการ

เปอรเซ็นต
การ

ดําเนินการ

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๑๐ ๑๐๐ ๙๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
๒. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๑๒ ๑๐๐ ๙๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐
๓. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๑๑ ๑๐๐ ๙๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐
๔. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๖ ๑๐๐ ๙๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐
๕. โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๘ ๑๐๐ ๙๐ ๐๔๐,๐๐๐ ๐๔๐,๐๐๐

การพัฒนาดานสังคม
๑. โครงการอบรมฝกอาชีพระยะสั้น ๑๐๐ ๑๖ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๒. โครงการประชุมชาคมแผน ๑๐๐ ๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๓. โครงการตั้งจุดสกัดและใหบริการใน

ชวงเทศกาล
๑๐๐ ๑๔ ๓๙,๒๐๐ ๓๙,๒๐๐

๔. อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ๑๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๕. อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ๑๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๖. โครงการฝกทบทวน อปพร. ๑๐๐ ๒๔ ๙๓,๐๕๐ ๙๓,๐๕๐
๗. โครงการปองกันและแกไขปญหาการ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร
๑๐๐ ๑๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

๘. โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน
เข็มแข็ง

๑๐๐ ๙ ๙,๖๕๐ ๙,๖๕๐

การพัฒนาดานสาธารณสุข
๑. โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบาและยาฉีดคุมกําเนิด
๑๐๐ ๕ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐

๒. โครงการจัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัดยุง ๑๐๐ ๕ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐
๓. โครงการจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย

ปองกันโรคไขเลือดออก
๑๐๐ ๗ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐

๔. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน

๑๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
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ช่ือโครงการ
เปอรเซ็นต

การ
ดําเนินการ

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ
(วัน)

วงเงินตาม
สัญญา
(บาท)

เบิกจาย
(บาท)

การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและสงเสริมสนับสนุนกีฬา
๑. โครงการวันพอแหงชาติ ๑๐๐ ๖ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดงานวัดเด็กแหงชาติ ๑๐๐ ๑๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๓. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ ๑๐๐ ๑๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
๔. อุดหนุนท่ีทําการอําเภอลําปลาย

มาศโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัด

๑๐๐ ๑

๕. โครงการอาหารเสริมนม ๑๐๐ ๒๕๖ ๑,๑๖๔,๗๔๙.๖๒ ๑,๑๖๔,๗๔๙.๖๒
๖. โครงการอาหารกลางวัน ๑๐๐ ๘ ๑,๓๓๖,๔๐๐ ๑,๓๓๖,๔๐๐
๗. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา ๑๗ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐
๘. โครงการแขงขันกีฬาประชาชน

ตานยาเสพติด ๑๐๐ ๑๗ ๑๔๐,๗๔๕ ๑๔๐,๗๔๕

๙. โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ๑๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
การพัฒนาดานบริหารจัดการท่ีดี
๑. โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิม

ประสิทธิภาพปฏิบัติงานผูบริหาร
สมาชิกพนักงานลูกจางและ
พนักงานจาง

๑๐๐ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทางราชการ ๑๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๓. คาใชจายในการเลือกตั้ง ๑๐๐ ๖๖ ๑๙๗,๙๖๑ ๑๙๗,๙๖๑
๔. โครงการฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานงานสารบรรณ  และการ
ควบคุมภายใน

๑๐๐ ๔ ๒๒๙๐๐ ๒๒๙๐๐

๕. อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย
รวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

รวม ๔,๔๔๓,๔๕๕.๖๒ ๔,๔๔๓,๔๕๕.๖๒
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ผลการดําเนินงานการจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ.๒๕๕๖

ลําดับ รายการ เบิกจาย
๑ โครงการขุดลอกสระน้ําหนองน้ําขุน  ม.๑๑ ๙๗,๐๐๐
๒ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  หมูท่ี ๙ ๗๗,๐๐๐
๓ โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  หมูท่ี ๙ ๒๑,๐๐๐
๔ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  หมูท่ี ๑๑ ๙๗,๐๐๐
๕ โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๔ ๓๘,๘๐๐
๖ โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๖ ๙๐,๕๐๐
๗ โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๘ ๙๘,๕๐๐
๘ โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๑๐ ๙๖,๕๐๐
๙ โครงการกอสรางถนน  คสล. หมูท่ี ๑๗ ๔๗,๘๐๐

๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๑๕ ๙๘,๗๐๐
๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๑๒ ๙๘,๗๐๐
๑๒ โครงการซอมแซมระบบประปา หมูท่ี ๑๗ ๓๗,๗๐๐
๑๓ โครงการซอมแซมระบบประปา หมูท่ี ๔ ๕๖,๒๐๐
๑๔ คาวัสดุอุปกรณดับเพลิง ๙๗,๕๐๐
๑๕ คาขายแบบแปลนโครงการไทยเข็มแข็ง ป ๒๕๕๕ ๒๘๒,๐๐๐

รวม ๑,๓๓๕,๔๐๐

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.
๒๕๕๕- ๒๕๕๗) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) นั้น

จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดสรางความ
เจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ ไดผลเปนท่ีนาพอใจ สังเกตไดจากการ
สอบถามจากประชาชนภายในทองถ่ิน การประชาคมหมูบาน และถึงแมวาจะมีขอรองเรียนปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ก็จะออกไปรวมแกไขปญหานั้น ๆ เสมอ ซึ่ง
แนวทางการพัฒนาข้ันตอไปควรท่ีจะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพชีวิตและดาน
สิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนท่ีเหมาะสม จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีผานมา คือแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) ถือไดวาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ประสบความสําเร็จเปนอยางดี และจากผลดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน จาก
สวนราชการอ่ืน ๆ ภายในเขตตําบลทะเมนชัย จากภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดระดมความคิด วิเคราะห
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน

ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT Analysis และจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา  โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑท่ีจะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ
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ปริมาณปญหา  ขนาดของกลุมคนท่ีไดรับประโยชน  ความรายแรงและความเรงดวน  โดยเฉพาะปญหาดาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาขยะมูลฝอย  การระบายน้ํา  เหตุรําคาญ

ปญหายาเสพติด  ปญหาสุขภาพ  ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน  กลุมอาชีพ  ปญหาการศึกษาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  ตามลําดับโดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุขภายใตสิ่งแวดลอมท่ีด”ี

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ  การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้

(๑) จุดแข็ง (S : Strength)
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินท้ังในดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แหง และศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ
- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครองและ

บริหาร
การพัฒนา

- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการ
สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการอ่ืน
ในพ้ืนท่ี

- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได
- มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม รานคาชุมชน ท่ีเอ้ือ

ประโยชนใหกับคนในชุมชน
(๒) จุดออน ( W : Weakness )

- เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน
- ขาดระบบการวางผังท่ีไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมท่ัวถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมท่ีใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี
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(๓) โอกาส ( O : Opportunity )
- จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลทะ

เมนชัย  ท่ีมีแผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย  สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไดเกินกวา

ประมาณการปงบประมาณท่ีผานมา

- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร

- องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ประเภทตางๆ

(๔) ขอจํากัด ( T : Threat)
- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ประชาชนขาดแหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพ

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



สวนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา



บทที่ ๔
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือเปนสภาพการณใน

อุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคตขางหนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรท่ีอาศัยอยูแตละหมูบานไม
เทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่งเปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัย
อยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึง
ไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

ھ ทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม  กาวล้ําการศึกษา พัฒนาทองถิ่น ھ
๔.๒ พันธกิจ (MISSION)

1. การสรางระบบบริหารการจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปญญาของทองถ่ิน

4. การสรางความเข็มแข็งดานการพัฒนาอาชีพทุกดานเพื่อใหเศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่งคง
5. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนใหเข็มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได
6. ปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณสาธารณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความสวยงาม
7. ปรับและสงเสริมดานสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนใหอยางท่ัวถึง
8. จัดระบบปองกันดานรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อพัฒนา

๑. การมีสวนรวมของประชาชนเปนการแสดงถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานและตรงตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน

๒. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทําใหระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตาง ๆ
เพียงพอตอผูบริโภค  ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวัน

3. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝงใหมีคุณธรรม
จริยธรรมตลอดจนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม

๓. สงเสริมประกอบอาชีพทําใหประชาชนมีการกินดี  อยูดี  บรรลุวัตถุประสงค
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนใหเข็มแข็ง
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน  ทําใหเกิดความรมรื่นสวยงาม  และมีความเปนระเบียบเรียบรอย

รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๕. สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง
๖. มีระบบการรักษาความสงบปลอดภัยและรักษาสมบัติของประชาชนโดยท่ัวกัน
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๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตรหลักท่ี

ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม ๗ ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะ
เมนชัย  จํานวน ๒๗ แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะให
ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

๑. กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
๒. ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึง
๓. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
๔. พัฒนาการใชท่ีดิน
๕. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
๖. การใชบริการดานโทรคมนาคม

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

๑. ดานสงเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
๒. ดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส
๓. ดานการสงเสริมและพัฒนาเด็กและยาวชนในทองถ่ิน
๔. ดานการศึกษา  ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ
๕. ดานสาธารณสุข

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนา

๑. ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
๒. ดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
๓. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ดานการจัดหาสถานท่ีและอุปกรณการชวยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี
๕. ดานการรักษาความสงบเรียบรอย

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว

แนวทางการพัฒนา
๑. ดานการสงเสริมการลงทุน
๒. ดานการเกษตร
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๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา

๑. ดานการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
๒. ดานการอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน
๓. ดานการอนุรักษ ทํานุบํารุง  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา

(๑) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน
(๒) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
(๓) สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
(๔) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
(๕) การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ  อบต.

๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศนของจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมเปนสุข”

 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
“สรางการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ  โดยเนนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การทองเท่ียวเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑจากไหม  การคาชายแดน  พัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชวิีตของประชาชนและอนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหย่ังยืน”

 ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค (Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม

เปาประสงค
“สรางการเติมโตทางเศรษฐกิจโดยเนนขีดความสามารถในการแขงขันดานการ
ทองเท่ียวและการคาชายแดน”

กลยุทธ
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวและโครงขายคมนาคม
2. พัฒนาตลาดทองเท่ียวเชิงรุก  เชื่อมโยงอารยธรรมขอมและสินคา OTOP
3. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาการคาชายแดน
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค

“สรางการเติมโตทางเศรษฐกิจโดยเนนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานเกษตรปลอด”

กลยุทธ
1. สงเสริมการจัดทํา Zoning การผลิตสินคาการเกษตร
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
3. สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป  การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
4. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตร  กลุมอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาไหมพื้นบานสูสากล
เปาประสงค

“สรางการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเนนขีดความสามารถในการแขงขันดาน
ผลิตภัณฑไหม”

กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตไหมปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑไหมปลอดภัยเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. เพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑไหมสูสากล
4. จัดระบบการบริหารจัดการพัฒนาหมอนไหมเชิงพาณิชย

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค

“เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
กลยุทธ

1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. รณรงคสงเสริมแรงงานนอกระบบเขาสูประกันสังคม
3. สงเสริมการออมและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง
4. พัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและหางไกลยาเสพติด
5. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 อนุรักษ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

“รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
กลยุทธ

1. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
5. การบริหารจัดการขยะ (โดยการคัดแยกและลดปริมาณขยะในระดับชุมชน/

พลังงานทดแทน)
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 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 6 พัฒนาการบริการภาครัฐและเอกชน
เปาประสงค

“เพ่ือสรางความพึงพอใจและไววางใจแกประชาชน  ตอบสนองขอรองเรียนของ
ประชาชน”

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการใหบริการ
2. เสริมสรางวัฒนธรรมการบริการ
3. พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียน  และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน
4. พัฒนาหนวยงานใหมีขีดสมรรถนะสูง

๔.๔ นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
๑. จะแกไขและสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานภายในตําบลและใหกระจายไปทุกหมูบาน  เพ่ือความอยู

ดีกินดีของประชาชนภายในตําบล
๒. สงเสริมการผลิตปลูกขาวหอมมะลิเกษตรอินทรีย  ภายในตําบลและสงเสริมอาชีพเกษตรกรหลัง

ฤดูกาลเก็บเก่ียว  ใหมีงานทําเสริมรายไดและเพ่ิมผลผลิต
๓. สงเสริมและขุดลอกแหลงน้ํา ภายในตําบล เพ่ือใหมีน้ําอุปโภค–บริโภคตลอดป  เพ่ือขจัดภัยแลง
๔. สงเสริมกีฬา  ประเพณี  ภายในองคการบริหารสวนตําบล
๕. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสนับสนุนการปลูกตนไม  ภายในตําบลทุกหมูบาน  ทุกแหงท่ี

เปนท่ีสาธารณประโยชน  และสถานท่ีราชการ
๖. สนับสนุนหนวยราชการภายในตําบล
๗. จัดรักษาความสะอาด  ภายในหมูบานทุกหมู  เพ่ือใหบานเมืองนาอยู
๘. สงเสริมพัฒนา สตรี  เดก็  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  โรคเอดส  และผูดอยโอกาส
๙. ปองกันโรคติดตอ  ภายในตําบล  คุมครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีทางราชการมอบหมาย

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



สวนที่ ๕
บัญชีโครงการพัฒนา



จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๑. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
    ๑.๑ แนวทางพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน
         สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  และสถานท่ีราชการ
    ๑. โครงการกอสรางถนนลาดยาง ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐
    ๒. โครงการกอสรางถนน  คสล. ๙ ๙๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๐๐,๐๐๐ ๙ ๙๐๐,๐๐๐ ๒๗ ๒,๗๐๐,๐๐๐
    ๓. โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก ๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๒๐,๐๐๐ ๓ ๓๖๐,๐๐๐
    ๔. โครงการซอมแซมถนนลาดยาง ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐
    ๕. โครงการกอสรางถนนดินคลุกเกรดปรับแตง ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐
     ๖. โครงการกอสรางรองระบายนํ้าคอนกรีตรางเปดพรอมวางทอ คสล. ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐
    ๗. โครงการกอสรางรางระบายน้ําลงสระหนองมะเมา ๑ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๒๐๐,๐๐๐
    8. โครงการกอสรางรั้วประตูปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐
    ๙. โครงการกอสรางท่ีทําการ  อบต. ทะเมนชัย ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐
  ๑0. โครงการกอสรางหองน้ําหอประชุม ๑ ๒๕๐,๐๐๐ -  - - - ๑ ๒๕๐,๐๐๐
  ๑1. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐
  ๑2. โครงการกอสรางท่ีจอดรถ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๒๐ ๙,๔๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๑๓ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๔๖ ๑๓,๗๑๐,๐๐๐

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณยุทธศาสตร

    สวนท่ี ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ประจําป 2558 (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

  ๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาดานขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
        ๑. ซอมแซมไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
        2. อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
            - โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
            - โครงการติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ

รวม ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๖๐๐,๐๐๐
     ๑.๓ แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค
            แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
        ๑. โครงการกอสรางปรับปรุง/ซอมแซมระบบน้ําประปา ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
        ๒. โครงการขุดลอกสระน้ําและขุดลอกลําหวย ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
        ๓. โครงการขุดเจาะบอบาดาล ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐

รวม ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๙ ๑,๘๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณงบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางพัฒนา  ดานสงเสริมเพ่ิมทักษะอาชีพของ

ครัวเรือน  กลุมอาชีพ  และกระจายรายไดแกประชาชน
     ๑. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
     2. โครงการสงเสริมการรวมกลุมสหกรณ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     3. โครงการฝกอาชีพระยะสั้น ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     4. โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีใหชาวนาใชในการเพะปลูก ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     5. โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือแกไขปญหาสังคมและ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
ความยากจนเชิงบูรณาการแบบชุมชนและอปท. มีสวนรวม
     6. โครงการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูชุมชนอันเนื่องมาจาก ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
          พระราชดําริ
     7. โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     8. โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนเพ่ือลดความ ๑ ๕๔,๗๖๐ ๑ ๕๔,๗๖๐ ๑ ๕๔,๗๖๐ ๓ ๑๖๔,๒๘๐
          เสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช

รวม ๘ ๓๘๔,๗๖๐ ๘ ๓๘๔,๗๖๐ ๘ ๓๘๔,๗๖๐ ๒๔ ๑,๑๕๔,๒๘๐

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็ง
๓.๑ แนวทางพัฒนาดาน ดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห

     1. โครงการปกปองสถาบันของชาติ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
     2. โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุ ๑ ๑๐,๐๐๐ -  -  -  - ๑ ๑๐,๐๐๐
         และผูพิการ
     3. โครงการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐
     4. โครงการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     5. โครงการสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
     6. โครงการสานสัมพันธสูงวัยดวยรักและหวงใยจากใจ อบต. ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     7. โครงการปองกันและแกไขปญหาครอบครัว ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
     8. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนาครอบครัว ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
     9. โครงการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูยากไร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
   10. โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
   11. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกโรงเรียน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
   12. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเถอลําปลายมาศ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
          เพื่อสนันสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาด
   13. อุดหนุนตามโครงการหารายไดเพื่อจัดกิจกรรม ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
          สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

รวม ๑๓ ๘๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๒๐,๐๐๐ ๑๒ ๘๒๐,๐๐๐ ๓๗ ๒,๔๗๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๓.๒ แนวทางพัฒนา  ดานการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
         และเยาวชนในทองถ่ิน
      ๑. อุดหนุนอาหารกลางวัน ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๖,๐๐๐,๐๐๐
      ๒. อุดหนุนอาหารเสริม(นม) ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐
      ๓. โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ 10,000 ๑ 10,000 ๓ ๓๐,๐๐๐
          กลุมสภาเด็กและเยาวชนตําบลทะเมนชัย
      ๔. โครงการจัดงานเด็กแหงชาติ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐
      ๕. โครงการเยาวชนรุนใหม  รวมใจตานภัยยาเสพติด ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
      6. โครงการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมสูอาเซียน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
           สําหรับเยาวชนประชาชนและบุคลากรของทองถ่ิน
      7. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
      8. คาใชจายในการจัดทีมกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาตางๆ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
      9. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
    10. อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
    11. อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬามหกรรมกีฬาทองถ่ิน "ไทคัพ" ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๑๕,๐๐๐

รวม ๑๑ ๓,๓๙๕,๐๐๐ ๑๑ ๓,๓๙๕,๐๐๐ ๑๑ ๓,๓๙๕,๐๐๐ ๓๑ ๑๐,๑๘๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๓.๓ แนวทางการพัฒนา  ดานการศึกษา ใหความสําคัญ
กับการศึกษาในระบบและนอกระบบ(ศูนยการเรียนรูชุมชน)
     1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ ๑๐๐,๐๐๐  -  - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐
     2. อุดหนุนโรงเรียนโครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 20,000 ๓ ๖๐,๐๐๐

รวม ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 20,000 ๔ ๑๖๐,๐๐๐
๓.๔ แนวทางการพัฒนาดาน การอนุรักษขนบธรรม

        เนียบจารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน
     1. โครงการจัดงานประเพณีบุญเขาพรรษา ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
     2. โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูคูชุมชน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     3. โครงการจัดงานวันสําคัญวันแมแหงชาติ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     4. โครงการจัดงานวันสําคัญวันพอแหงชาติ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     5. โครงการกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
     6. อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
          โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง
     7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐

รวม ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๗ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๑ ๗๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

  ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดาน  สรางความเข็มแข็ง
รักษาความสงบเรียบรอยและการแกไขปญหาความเดือด
รอนของประชาชน
    ๑. โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนใน ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๑ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๒๔๐,๐๐๐
        ชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต
    ๒. จัดหาวัสดุ - อุปกรณในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

๓. โครงการจัดซื้อถังน้ําสแตนเลส และไฟเบอรกลาส ๑ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๑๕๐,๐๐๐
    ๔. โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตนตําบลทะเมนชัย ๑ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - ๑ ๑๐๐,๐๐๐
    5. โครงการฝกอบรมและทบทวนอปพร.และทัศนศึกษาดูงาน ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
    6. โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
    7. โครงการจัดสงน้ําอุปโภค-บริโภค เพ่ือบรรเทาภัยแลง ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
    8. โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
         ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ
    9. โครงการสายตรวจปองกันภัยในเวลากลางคืน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
  10. โครงการสัปดาหรณรงค สราง ซอมแซมอุปกรณเก็บน้ํา ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
  11 อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจคนยานพาหนะหรือ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
        บุคคลตองสงสัยอําเภอลําปลายมาศ

รวม ๑๑ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐ ๙ ๖๙๐,๐๐๐ ๒๙ ๒,๒๙๐,๑๘๔

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

  ๓.๖ แนวทางการพัฒนา  ดานการปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดตอ  และสงเสริมราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
       ๑. โครงการจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ๑ ๑๑๒,๕๐๐ ๑ ๑๑๒,๕๐๐ ๑ ๑๑๒,๕๐๐ ๓ ๓๓๗,๕๐๐
           เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก
       ๒. โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง/ซอมแซมเครื่องพนยุง ๑ ๘๕,๐๐๐ ๑ ๘๕,๐๐๐ ๑ ๘๕,๐๐๐ ๓ ๒๕๕,๐๐๐
       ๓. โครงการจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๕๐,๐๐๐
       ๔. โครงการจัดซื้อวัคซินปองกันพิษสุนัขบา ๑ ๕๙,๐๐๐ ๑ ๕๙,๐๐๐ ๑ ๕๙,๐๐๐ ๓ ๑๗๗,๐๐๐
            และยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว
       5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
       6. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๓ ๔๕๐,๐๐๐

รวม ๖ ๖๕๖,๕๐๐ ๖ ๖๕๖,๕๐๐ ๖ ๖๕๖,๕๐๐ ๑๘ ๑,๙๖๙,๕๐๐

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
     อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

  ๔.๑ แนวทางการพัฒนา  ดานการอนุรักษธรรมชาติ
            และสิ่งแวดลอม
       1. โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
       2. โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
       3. โครงการสนับสนุนและสงเสริมการปลูกหญาแฝก ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
       4. โครงการปรับปรุงบอท้ิงขยะ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๑๐,๐๐๐
       5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลทะเมนชัย ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๕ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑๘๐,๐๐๐ ๕ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๕๖๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป
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จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

     1. คาใชจายจัดกิจกรรมวันทองถ่ิน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 30,000
     2. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๓ ๓๐,๐๐๐
     3. โครงการ  อบต.สัญจร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
     4. โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
     5. คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผูบริหารทองถ่ิน ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๑๕๐,๐๐๐
     ๕. โครงการเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานของผูบริหาร ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๖๐๐,๐๐๐
          สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและลูกจาง
     ๖. โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐
     ๗. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม(เขาคายธรรมะ) ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
         ผูบริหาร  สมาชิกฯ  พนักงานและลูกจาง
     ๘. โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียนและจางเหมาบริการ ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐
     9. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีฯและปรับปรุงผังเมือง ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
   10. โครงการจัดหารถสูบกําจัดสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) ๑ ๗๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑ ๗๐๐,๐๐๐
         ไวบริการประชาชน
   ๑1. จัดซื้อครุภัณฑท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๑ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๙๐๐,๐๐๐
   ๑2. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวันสําคัญ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๓ ๑๕,๐๐๐
          ของทางราชการ

รวม ๑๓ ๓,๒๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๖๕,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๖๕,๐๐๐ ๓๓ ๕,๓๙๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ 20,811,260 ๘๘ ๑๐,๓๘๑,๒๖๐ ๘๘ ๑๐,๓๘๑,๒๖๐ ๒๗๓ ๔๑,๐๔๓,๙๖๔

ยุทธศาสตร งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

     ป ๒๕๕๘    ป ๒๕๕๙     ป ๒๕๖๐     รวม ๓ ป



 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช จํานวน ๑ โครงการ 1,000,000 - -   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว   สะดวกมากข้ึน

๒ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๔   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๓ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๖   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง 4 ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๔ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๘   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๕ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๙   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๖ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๑๐   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง 4 ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๗ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๑๑   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๘ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๑๒   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๙ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๑๕   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

๑๐ โครงการกอสราง  ถนน  คสล. หมูท่ี ๑๖   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง ๔ ม. ยาว 5๐ ม. 100,000 100,000 100,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา
  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม.   สะดวกมากข้ึน

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ประจําป 2558 (พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

 งบประมาณและท่ีมาท่ี วัตถุประสงคโครงการ
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)
เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
11 โครงการกอสรางถนนดินลงหินคลุก   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง 4 ม. ยาว 1,200 ม. 120,000 120,000 120,000   การคมนาคมมีความ สวนโยธา

  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.   สะดวกมาดข้ึน
12 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช จํานวน 10 หมูบาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   การคมนาคมมีความ สวนโยธา

  ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว   สะดวกมากข้ึน
๑๓ โครงการกอสรางถนนดินคลุกเกรด   เพ่ือใหประชาชนไดมีถนนสําหรับใช กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   การคมนาคมมีความ สวนโยธา

ปรับแตง   ในการคมนาคมไดอยางสะดวกรวดเร็ว สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร   สะดวกมากข้ึน
๑๔ โครงการกอสรางรองระบายนํ้าคอนกรีต   เพ่ือใหนํ้าท่ีทวมขังระบายออกได จํานวน 3 ครั้ง 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐   นํ้าท่ีทวมขังระบาย สวนโยธา

รางเปดพรอมวางทอคอนกรีต   สะดวก จํานวน 10 หมูบาน   ออกไดสะดวก
๑๕ โครงการกอสรางรองระบายนํ้าลงสระ   เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชในการเกษตรและ จํานวน ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐ - -   มีนํ้าไวใชในการเกษตร สวนโยธา

หนองมะเมา   ใชอุปโภค-บริโภค  และ อุปโภค-บริโภคตลอดป
๑๖ โครงการกอสรางท่ีทําการ   เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใหบริการประชาชนอยาง จํานวน ๑ หลัง ๓,๐๐๐,๐๐๐ - -   มีพ้ืนท่ีใหบริการ สวนโยธา

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   เพียงพอ  เหมาะสม  สะดวก   ประชาชน สะดวก
17 โครงการกอสรางรั้วประตูปาย   เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กมีความปลอดภัย จํานวน 1 โครงการ 2,500,000  -  - เพ่ือสรางความปลอดภัย สวนการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   และเปนการปรับปรุงภูมิทัศน ใหกับเด็ก
๑๘ โครงการกอสรางหองนํ้าหอประชุม   เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ จํานวน ๑ โครงการ ๒๕๐,๐๐๐ - -   มีหองนํ้าใหบริการ สวนโยธา

  ประชาท่ัวไป   ประชาชนมากข้ึน
19 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริม   เพ่ือใหประชาชนมีสถานท่ีในการออก จํานวน ๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ - -  ใหประชาชนมีสถานท่ี สวนโยธา

เหล็กเอนกประสงค   กําลังกายเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี  การออกกําลังกาย
๒๐ โครงการกอสรางท่ีจอดรถ   เพ่ือใหประชาชนท่ีมาติดตอราชการได จํานวน ๑ โครงการ 300,000  -  - ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ สวนโยธา

  มีสถานท่ีในการจอดรถ มีสถานท่ีจอดรถ

 งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค



 -38-

 ๑.๒ แนวทางการพัฒนาดานขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
21 ซอมแซมไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน   เพ่ือใหมีไฟฟาแสงสวางใชและการ จํานวน 3 ครั้ง 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ประชาชนมีไฟฟาใช สวนโยธา

  สัญจรไปมาปลอดภัย จํานวน 10 หมูบาน อยางเพียงพอ
22 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 3 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 ขยายเขตไฟฟา สวนโยธา

ลําปลายมาศ   ขยายเขตไฟฟา

๑.๓ แนวทางการพัฒนา แหลงน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๒๓ โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ/ซอมแซม   เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าในการอุปโภค จํานวน 3 ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าในการ สวนโยธา

ระบบนํ้าประปา   บริโภคอยางเพียงพอ จํานวน 10 หมูบาน อุปโภค - บริโภค
๒๔ โครงการขุดลอกสระนํ้าและขุดลอก   เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าในการเกษตร จํานวน 3 ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าในการทํา สวนโยธา

ลําหวย   และอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ เกษตรและอุปโภค - บริโภค
๒๕ โครงการขุดเจาะบอบาดาล   เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใชอุปโภค-บริโภค จํานวน 3 ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีนํ้าใช สวนโยธา

อุปโภค-บริโภค

 งบประมาณและท่ีมา

 งบประมาณและท่ีมาท่ี โครงการ วัตถุประสงค

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
        ๒.๑ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพของครัวเรือน กลุมอาชีพ และกระจายรายไดแกประชาชน

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๒๖ โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือสงเสริมกลุมอาชีพในเขตทะเมนชัย ประชาชนในพ้ืนท่ีทะเมนชัย 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี สวนสวัสดิการ
ใหมีเงินทุนหมุนเวียน มีเงินทุนหมุนเวียน สังคม

๒๗ โครงการสงเสริมการรวมกลุมสหกรณ   เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม สามารถพ่ึงพา ประชาชนในพ้ืนท่ีทะเมนชัย 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนสามารถเพ่ิม สวนสวัสดิการ
  ตนเองและเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิก รายไดใหกับครอบครัวได สังคม

๒๘ โครงการฝกอาชีพระยะสั้น   เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ ประชาชนพ้ืนท่ีทะเมนชัย 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพเสริม สวนสวัสดิการ
  และมีรายไดเพ่ิมข้ึน และมีรายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

29 โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีใหชาวนา เพ่ือใหเกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาขาว จํานวน 3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรไดขาวพันธุดี สํานักงาน
ใชในการเพาะปลูก ไดมีพันธุขาวพันธุดีมาเพาะปลูกในพ้ืนท่ี จํานวน 10 หมูบาน ไดผลผลิตท่ีคุมคา ปลัด

๓๐ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือแกไข   -สงเสริมอาชีพและการมีงานทํา เกษตรกรท่ีมีอาชีพดานการ 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมีอาชีพเสริม สํานักงาน
ปญหาสังคมและความยากจนเชิง   -เพ่ือชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก เกษตรมีความเหมาะสมและ และมีรายไดเพ่ิมข้ึน ปลัด
บูรณาการแบบชุมชนและ อปท. มีสวนรวม   ในการแกปญหาสังคมและความยากจน ความสามารถ

๓๑ โครงการขับเคลื่อนศูนยเรียนรูชุมชนอัน   ใหเกษตรกรมีความรูเก่ียวกับศูนย ประชาชนพ้ืนท่ีทะเมนชัย 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรมีอาชีพ สํานักงาน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ   เรียนรูชุมชนเน่ืองมาจากพระราชดําริ และลดคาใชจายได ปลัด

๓๒ โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพ   เพ่ือเปนทุนในการสงเสริมกลุมกองทุน กองทุนหมูบาน 100,000 100,000 100,000 กลุมกองทุนมีทุนในการ สํานักงาน
  ใหมีการพัฒนาในกลุมของอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ปลัด

๓๓ โครงการศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน เพื่อแกไขปญหาการระบาดของศัตรูพืชให จํานวน 3 ครั้ง 54,760 54,760 54,760 ลดความเสี่ยงจากการระบาด สํานักงาน
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช แกเกษตรกรในพื้นที่การเกษตร ศัตรูพืช ปลัด

โครงการท่ี วัตถุประสงค
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
        3.๑ แนวทางการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

34 โครงการปกปองสถาบันของชาติ เพ่ือใหประชาชนมีความรักชาติ ประชาชนในพ้ืนท่ี 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีจิตสํานึกใน สํานักปลัด
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ตําบลทะเมนชัย ความเปนไทย

๓๕ โครงการกอสรางสิ่งอํานวยความ เพ่ือใหผูพิการ ผูสูงอายุและทุกคนไดรับ จํานวน 1 โครงการ 10,000  -  - ผูสูงอายุและผูพิการ สวนสวัสดิการ
สะดวกของผูสูงอายุและผูพิการ ความสะดวกแกการมาติดตองาน ไดรับความสะดวกมากข้ึน สังคม

๓๖ โครงการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความ ผูสูงอายุ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ สวนสวัสดิการ
ผูสูงอายุ  เดือดรอนและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพ้ืนท่ีทะเมนชัย และมีคุณภาพชีวิติท่ีดีข้ึน สังคม

๓๗ โครงการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความ ผูพิการ 100,000 100,000 100,000 ผูพิการไดรับการชวยเหลือ สวนสวัสดิการ
ผูพิการ  เดือดรอนและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพ้ืนท่ีทะเมนชัย และมีคุณภาพชีวิติท่ีดีข้ึน สังคม

๓๘ สนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความ ผูปวยเอดส 50,000 50,000 50,000 ผูปวยเอดสไดรับการชวย สวนสวัสดิการ
ผูปวยเอดส  เดือดรอนและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตพ้ืนท่ีทะเมนชัย เหลือและมีคุณภาพชีวิติท่ีดีขึ้น สังคม

๓๙ โครงการสานสัมพันธสูงวัยดวยรักและ  ผูสูงอายุทํากิจกรรมและแลกเปลี่ยน ผูสูงอายุ 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย สวนสวัสดิการ
หวงใย จากใจ อบต.  ประสบการณรวมกัน ในเขตพ้ืนท่ีทะเมนชัย และรูสึกวาตัวเองมีคุณคา สังคม

๔๐ โครงการปองกันและแกไขปญหา เพ่ือเปนการเสริมสรางความสัมพันธของ เด็ก เยาวชน ผูปกครอง 10,000 10,000 10,000 สมาชิกในครอบครัวมีความ สวนสวัสดิการ
ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวและลดชองวางระหวางวัย และผูสูงอายุ เขาอกเขาใจ ลดปญหาครอบครัว สังคม

๔๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนยพัฒนา   เพ่ือพัฒนาครอบครัว สังคม อันจะนําไป ประชาชน 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมีศูนยกลางดาน สวนสวัสดิการ
ครอบครัว   สูความเขมแข็ง ในพ้ืนท่ีทะเมนชัย การพัฒนาสถาบันครอบครัว สังคม

๔๒ โครงการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเด็ก สตรี เพ่ือเปนการชวยเหลือบรรเทาความ เด็ก สตรี คนชรา 50,000 50,000 50,000 ไดรับการชวยเหลือและมี สวนสวัสดิการ
คนชรา และผูยากไร เดือนรอนและเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผูยากไร คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สังคม

๔๓ โครงการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ เพ่ือสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการ สมาชิกกลุมฌาปนกิจ 100,000 100,000 100,000 ลดคาใชจายของลูกหลานหรือผู สวนสวัสดิการ
สงเคราะห ศพสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต สงเคราะห ในเขต อบต. ดูแลใกลชิด ใหไมเปนภาระ สังคม

๔๔ อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการ จํานวน 3 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ สํานักปลัด
ปญหายาเสพติดแกโรงเรียน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน (ปละ 1 ครั้ง) และประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

๔๕ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอลําปลาย-   เพ่ือสนับสนุนกิจการของก่ิงกาชาด จํานวน ๓ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สนับสนุนกิจการของ สวนสวัสดิการ
มาศ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมก่ิงกาชาด   อําเภอลําปลายมาศ (ปละ 1 ครั้ง) ก่ิงกาชาด สังคม

๔๖ อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม   เพ่ือสนับสนุนกิจการของเหลากาชาด จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สนับสนุนกิจการของ สวนสวัสดิการ
สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย   จังหวัดบุรีรัมย (ปละ 1 ครั้ง) เหลากาชาด สังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



 -41-

      3.2 แนวทางพัฒนา ดานการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๔๗ โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน   เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารครบท้ัง ๕ หมู จํานวน ๕ โรงเรียน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กไดรับอาหารครบ สวนการศึกษา

ท้ัง ๕ หมู
๔๘ โครงการอาหารเสริม (นม)   เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารครบท้ัง ๕ หมู จํานวน ๕ โรงเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กไดรับอาหารครบ สวนการศึกษา

ท้ัง ๕ หมู
๔๙ โครงการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของ   เพื่อใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชน เยาวชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  มีองคกรกลางในการ สวนสวัสดิการ

กลุมสภาเด็กและเยาวชนตําบลทะเมนชัย ในระดับตําบลเปนตัวแทนในการประสาน ในเขตตําบลทะเมนชัย ประสานงาน สังคม
๕๐ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสงเสริม จํานวน ๓ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ เด็กมีพัฒนาการท่ีดี สวนการศึกษา

  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ (ปละ ๑ ครั้ง) สมวัย
51 โครงการเยาวชนรุนใหม  รวมใจตานภัย   เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูถึงปญหาและพิษ จํานวน 3 ครง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เยาวชนรับรูถึงปญหา สํานักปลัด

ยาเสพติด   ภัยของยาเสพติด (ปละ ๑ ครั้ง) ของพิษภัยยาเสพติด
52 โครงการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอม   เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม จํานวน 3 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 เยาวชน ประชาชน และ สํานักปลัด

สูอาเซียน สําหรับเยาวชน ประชาชน   อาเซียน (ปละ ๑ ครั้ง) บุคลากรมีความรูและพรอม
และบุคลากรของทองถ่ิน สูอาเซียน

53 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด   เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนประชาชนรักการ จํานวน 3 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ สวนการศึกษา
ออกกําลังกายและมีความสามัคคีในหมูคณะ (ปละ ๑ ครั้ง) สามัคคีในหมูคณะ

54 คาใชจายในการจัดทีมกีฬาเขารวม เพ่ือสนับสนับทีมกีฬาใหมีสวนรวมใน จํานวน 3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 มีสวนรวมในการแขง สวนการศึกษา
แขงขันกีฬาตางๆ การแขงขันกีฬา (ปละ ๑ ครั้ง) ขันกีฬา

55 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวม  เพ่ือปรับปรุงศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง จํานวน 3 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ผูบริการไดรับความ สวนการศึกษา
ขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง   และอํานวยความสะดวกแกผูบริการ (ปละ ๑ ครั้ง) สะดวก

56 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล เพ่ือใหมีความรักสามัคคีเปนหน่ึงเดียว จํานวน 3 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 มีความรักสามัคคีในหมูคณะ สวนการศึกษา
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย และสรางสัมพันธไมตรี (ปละ ๑ ครั้ง)

57 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬามหกรรม   เพ่ือใหมีความรักสามัคคีเปนหน่ึงเดียว จํานวน 3 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 มีความรักสามัคคีในหมูคณะ สวนการศึกษา
กีฬาทองถ่ิน "ไทคัพ"   และสรางสัมพันธไมตรี (ปละ ๑ ครั้ง)
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3.3 แนวทางการพัฒนา ดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ   เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กใหมีแหลงเรียนรูและ ศูนยเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 เด็กมีแหลงเรียนรูและ สวนการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ   สรางความปลอดภัยใหกับเด็ก มีความปลอดภัย
59 อุดหนุนโรงเรียนโครงการเขาคายลูกเสือ   รูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน จํานวน 5 โรงเรียน 20,000 20,000 20,000 มีคุณธรรมจริยธรรมและ สวนการศึกษา

เนตรนารี   และสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม ในเขตอบต.ทะเมนชัย สามารถชวยเหลือกันได

3.4 แนวทางการการพัฒนาดานการอนุรักษขนมธรรมเนียมจารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถิ่น
๖๐ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและ เพ่ือสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวน 3 ครั้ง 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ อนุชนรุนหลังไดสืบสานประเพณี สวนสวัสดิการ

วันผูสูงอายุ ใหคงอยูตลอดไปและสรางขวัญกําลังใจ (ปละ 1 ครั้ง) วัฒนธรรมและสรางขวัญ สังคม
ใหกับผูสูงอายุ กําลังใจใหกับผูสูงอายุ

๖๑ โครงการจัดงานประเพณีบุญเขาพรรษา   เพ่ือสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อนุชนรุนหลังไดสืบสาน สวนการศึกษา
  ทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป (ปละ ๑ ครั้ง) ประเพณีวัฒนธรรม

๖๒ โครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม   เพ่ือสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน ๓ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อนุชนรุนหลังไดสืบสาน สวนการศึกษา
ทองถ่ินใหคงอยูคูชุมชน   ทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป (ปละ ๑ ครั้ง) ประเพณีวัฒนธรรม

๖๓ โครงการจัดงานวันสําคัญวันแมแหงชาติ   เพ่ือใหผูเปนลูกสํานึกถึงบุญคุณของแม อบต.ทะเมนชัย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลูกสํานึกถึงบุญคุณของ สวนการศึกษา
 และตระหนักถึงหนาท่ีของลูกท่ีพึงมีตอแม แม

๖๔ โครงการจัดงานวันสําคัญวันพอแหงชาติ  เพ่ือใหผูเปนลูกสํานึกถึงบุญคุณของพอ อบต.ทะเมนชัย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลูกสํานึกถึงบุญคุณของ สวนการศึกษา
 และตระหนักถึงหนาที่ของลูกที่พึงมีตอพอ พอ

65 โครงการกิจกรรมวันสําคัญตางๆ   เพ่ือใหเด็กและครูปฏิบัติกิจกรรม ครู-นักเรียน 10,000 10,000 10,000 เด็กและครูปฏิบัติ สวนการศึกษา
  วันสําคัญรวมกัน กิจกรรมรวมกัน

66 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย   เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีและ จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อนุรักษประเพณี สวนการศึกษา
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุง   สงเสริมการทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียว
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      3.5 แนวทางการพัฒนาดาน สรางความเขมแข็งรักษาความสงบเรียบรอยและการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๖๗ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   - เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 3 ครั้ง 80,000 80,000 80,000  - ผูใชรถใชถนนมีจิตสํานึก สํานักปลัด
ในชวงเทศกาลปใหม และสงกรานต   - เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องความ (ปละ 2 ครั้ง)  - ผูใชรถมีพฤติกรรมขับขี่ถูกตอง (งานปองกัน)

  ปลอดภัยในการใชรถใชถนน  - ลดความสูญเสียชีวิต
๖๘ จัดหาวัสดุ-อุปกรณในงานปองกันและ   เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑในการปองกัน จํานวน 3 ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีวัสดุอุปกรณในการ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย   สาธารณภัย (ปละ 1 ครั้ง) ปองกันสาธารณภัย (งานปองกัน)
69 โครงการจัดซื้อถังนํ้าสแตนเลส เพ่ือเปนถังเก็บนํ้าสวนกลางใหกับหมูบาน จํานวน 10 หมูบาน 150,000  -  - ประชาชนมีท่ีเก็บนํ้า สํานักปลัด

และถังไฟเบอรกลาส และศูนยพัฒนาเด็กไวเก็บน้ําอุปโภค - บริโภค และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนกลางเพ่ืออุปโภคบริโภค (งานปองกัน)
70 โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตน   เพ่ือชวยเหลือประชาชนเบื้องตน จํานวน ๑ ศูนย ๖๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ตําบลทะเมนชัย ชวยเหลือเบื้องตน (งานปองกัน)
71 โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร.   เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานการปองกัน จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อปพร.มีความรูและ สํานักปลัด

และทัศนศึกษาดูงาน   และบรรเทาสาธารณภัย (ปละ 1 ครั้ง) ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง (งานปองกัน)
72 โครงการจัดสงนํ้าอุปโภค - บริโภค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรท่ี จํานวน 3 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรับความชวย สํานักปลัด

เพ่ือบรรเทาภัยแลง ประสบภัยแลงไดอยางทันถวงที (ปละ 1 ครั้ง) เหลือไดทันถวงที (งานปองกัน)
73 โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีมีความเดือนรอน จํานวน 3 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

ของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ ท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆ (ปละ 1 ครั้ง) ชวยเหลือเบื้องตน (งานปองกัน)
74 โครงการสายตรวจปองกันภัยในเวลา เพ่ือใหประชาชนไดรับความปลอดภัยทาง จํานวน 3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับความ สํานักปลัด

กลางคืน ดานรางกายและทรัพยสิน (ปละ 1 ครั้ง) ปลอดภัยจากโครงการ (งานปองกัน)
75 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและ มีความรูความเขาใจและมีทักษะท่ีถูก จํานวน 3 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ผูอบรมมีความรูทักษะ สํานักปลัด

ระงับอัคคีภัย ตองในเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน (ปละ 1 ครั้ง) ตามหลักสูตรท่ีอบรม (งานปองกัน)
76 โครงการสัปดาหรณรงค สราง ซอมแซม เพ่ือใหประชาชนวางแผนการใชนํ้าอยาง จํานวน 10 หมูบาน 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

อุปกรณเก็บนํ้า ประหยัดและรับมือปญหาขาดแคลนนํ้า และใชนํ้าอยางประหยัด
77 อุดหนุนตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจคัน เพ่ืออุดหนุนอําเภอลําปลานมาศ จํานวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 มีจุดตรวจยานพาหนะ สํานักปลัด

ยานพาหนะหรือบุคคลตองสงสัย อ.ลป (ปละ 1 ครั้ง) หรือบุคคลตองสงสัย
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3.6 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ และสงเสริมราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง
เปาหมาย                                            งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๗๘ โครงการจัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย เพ่ือลดความชุกชุมของยุงลายปลอดภัย จํานวนท้ังหมด ๗๕ ถัง ๑๑๒,๕๐๐ ๑๑๒,๕๐๐ ๑๑๒,๕๐๐ ประชาชนทุกหมูบาน สวนสาธารณสุข

เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก ในการเปนไขเลือดออก ปละ ๒๕ ถัง ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก
๗๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพนยุง/ซอมแซม เพ่ือใหมีเครื่องมือในการพนยุงท่ีทันสมัย จํานวน ๓ เครื่อง 85,000 85,000 85,000 มีเครื่องมือท่ีเพียงพอใน สวนสาธารณสุข

เครื่องพนยุง และประชาชนปลอดภัยจากโรค (ปละ ๑ เครื่อง) การพนยุงและประชาชน
ไขเลือดออก ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก

๘๐ โครงการจัดซื้อนํ้ายาเคมีกําจัดยุงลาย เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไข ประชาชนทุกหมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนทุกหมูบาน สวนสาธารณสุข
เลือดออก เขตรับผิดชอบ อบต.ทะเมนชัย ไมเปนไขเลือดออก

81 โครงการจัดซื้อวัคซินปองกันพิษสุนัขบา เพ่ือกําจัดสุนัขบาและคุมกําเนิดของ วัคซิน (ปละ ๒,๐๐๐ โดส) ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ไมมีผูปวยดวยโรค สวนสาธารณสุข
และยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว สุนัขและแมว ยาคุม (ปละ ๒๐๐ ขวด) พิษสุนัขบา

๘๒ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ ประชาชนทุกหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ดําเนินงานตามวัตถุ สวนสาธารณสุข
กองทุน เขตรับผิดชอบ อบต.ทะเมนชัย ประสงคของกองทุน (งบกลาง)

๘๓ อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข เพ่ือสําหรับสนับสนุนการพัฒนางาน ในเขต  อบต.ทะเมนชัย ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  มีการพัฒนาสาธารณสุข สวนสาธารณสุข
มูลฐาน สาธารณสุข มูลฐาน

วัตถุประสงคโครงการท่ี
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย                                            งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

84 โครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการแยกขยะ ประชาชนภายในตําบล 20,000 20,000 20,000 ประชามีความรูเรื่องขยะ สวนสาธารณสุข
และมีรายไดภายในชุมชน ทะเมนชัย และมีรายไดเพ่ิม

๘๕ โครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์  เพ่ือเปนการฟนผืนปา(เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว) จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีทรัพยากร สํานักปลัด
รักษพ้ืนท่ีสีเขียว  ใหชุมชนและลดภาวะโลกรอน ปาไมในพ้ืนท่ีมากข้ึน

86 โครงการสนับสนุนและสงเสริมการปลูก   เพ่ือเปนการสนองโครงการตามแนว จํานวน ๓ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พ้ืนท่ีเกษตรไดรับประโยชน สํานักปลัด
หญาแฝก   พระราชดําริพระเจาอยูหัวฯ จากการปลูกหญาแฝก

87 โครงการปรับปรุงบอท้ิงขยะ เพ่ือใหมีสถานท่ีท้ิงขยะอยางถูก จํานวน ๓ ครั้ง ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีสถานท่ี สวนโยธา
สุขลักษณะ (จํานวน 1 บอ) ท้ิงขยะ

88 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเกิดความสวยงาม รมรื่น ปลอดภัย จํานวน 3 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ผูผานไปมาพบเห็น สํานักปลัด
ภายในตําบลทะเมนชัย และมีจุดพักผอน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
5.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

เปาหมาย                                            งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

89 คาใชจายจัดกิจกรรมวันทองถ่ิน เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีงาม จํานวน 3 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 มีความสัมพันธอันดีงาม สวน
(ปละ ๑ ครั้ง) ตอกันและกัน สาธารณสุข

๙๐   โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดทํา  เพ่ือรับฟงขอมูล ความเห็น ขอเสนอแนะ จํานวน ๓ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สรางความเขาใจแก สํานักปลัด
  แผนพัฒนาตําบล  หรือแสวงหาการตัดสินใจจาก (ปละ ๑ ครั้ง) ประชาชน

 ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
91 โครงการ อบต.สัญจร เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการ จํานวน 3 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ประชาชนสามารถเขาใจ สํานักปลัด

มีสวนรวมในการบริหารงานของ อบต. (ปละ ๑ ครั้ง) การบริหารงานแบบมีสวนรวม
92 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน เพ่ือใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันกําหนด จํานวน 3 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีแบบแผน สํานักปลัด

ชุมชน วางเปาหมายในการพัฒนา ในการพัฒนา
93 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง ตามเหตุการณท่ีสิ้นสุด 50,000 50,000 50,000 ไดดําเนินการเลือกตั้ง สํานักปลัด

ผูบริหารทองถ่ิน บริหารกิจการอบต.
๙๔ โครงการเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงาน เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิก  พนักงาน จํานวน ๓ ครั้ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูบริหารสมาชิกพนักงาน สํานักปลัด

ของผูบริหาร สมาชิก พนักงานสวน ลูกจางปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (ปละ ๑ ครั้ง) ลูกจางทํางานอยางมี
ตําบลและลูกจาง ประสิทธิภาพ

95 โครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ เพ่ือพัฒนาความรูใหแกผูบริหาร  สมาชิก จํานวน ๓ ครั้ง 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ผูบริหาร สมาชิก ท้ัง ๕ สวน
อบต. พนักงานสวนตําบลและลูกจางใหมี พนักงานลูกจางมี และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ ศูนยเด็กเล็กฯ
96 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม(เขา เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการ อบต.ทะเมนชัย 20,000 20,000 20,000 เจาหนาท่ีมีคุณธรรม สํานักปลัด

คายธรรมะ)ผูบริหาร สมาชิกฯ พนักงานลูกจาง ปฏิบัติงาน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
97 โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียนและจาง เพ่ือใหนักเรียนเดินทางสะดวกและมีความ จํานวน 1 คัน 1,500,000  -  - นักเรียนเดินทางสะดวก สวนการศึกษา

เหมาบริการ ปลอดภัยในการเดินทาง และปลอดภัยในการเดินทาง

วัตถุประสงคโครงการท่ี
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5.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ตอ)
98 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีฯและ เพ่ือใหทราบขอบเขตการปกครองของ จํานวน ๓ ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ทราบขอบเขตการ

ปรับปรุงผังเมือง หนวยงานในระดับแปลงท่ีดิน (ปละ ๑ ครั้ง) ปกครองและระดับ สวนโยธา
แปลงท่ีดิน

99 โครงการจัดหารถสูบกําจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน จํานวน 1 คัน 700,000  -  - ประชาชนไดใชบริการ สํานักปลัด
(สูบสวม) ไวบริการประชาชน ในพ้ืนท่ี รถดูดสวม

100 จัดซื้อครุภัณฑท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานตามวัตถุ อบต.ทะเมนชัย 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ การปฏิบัติงานตาม ทุกสวน
ประสงค วัตถุประสงค

101 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงาน เพ่ือใหเห็นความสําคัญของวันสําคัญ จํานวน ๓ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เห็นความสําคัญ สํานักปลัด
วันสําคัญของทางราชการ ทางราชการ ของทางราชการ



สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา ๓ ป  ไปปฏิบัติ



บทที่ ๖
การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนา ๓ ป  ไปปฏิบัติ

๖.๑ การติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๖ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามทองถ่ิน  ประกอบดวย

(๑) ประธานสภาทองถ่ิน เปน ประธานคณะกรรมการ
(๒) ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ
(๓) ผูแทนประชาคมทองถ่ิน เปน กรรมการ
(๔) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสภา เปน กรรมการ

ทองถ่ินคัดเลือก  จํานวน ๒ คน
(๕) ผูแทนฝายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง เปน กรรมการ

จํานวน ๒ คน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก เปน กรรมการ

กันเอง  จํานวน ๒ คน

ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งไดจากการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหกับประชาชนทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ท้ังนี้ใหติดประกาศโยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

6.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล
ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการโดยแบงออกเปนชุด ๆ ตามความ

เหมาะสมของโครงการแตละโครงการ

6.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ของทุก  ๆ  โครงการ  แบงออกดังนี้
๑. กอนดําเนินการตามโครงการ  คณะกรรมการการดําเนินการประชาคมหมูบานเพ่ือทราบปญหา

ความตองการและขอจํากัดของโครงการ
๒. ระหวางดําเนินการตามโครงการ  คณะกรรมการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการ  โดยดู

จากตารางการปฏิบัติการและตัวชี้วัดตาง ๆ
๓. หลังจากเสร็จโครงการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบความถูกตองของโครงการตาม

สัญญาจางและทําการประเมินผลกระทบดานตางๆของโครงการเพ่ือใชเปนขอมูลในเชิงบริหารและการจัดการ
โครงการอ่ืนๆ ตอไป

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


