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คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานท่ีไดรับการยกฐานะจากสภา

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและเปนหนวยราชการสวนทองถ่ิน  มีอํานาจในดานเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม
และใหบริการ  แกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือใหไดรับความสะดวกสบาย  ตามความตองการ
ของชุมชน

ดังนั้นเพ่ือใหบริการ  การพัฒนา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึง
ประสงค  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ. 2559-2561) ข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
จังหวัด

ทางคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ผูนําหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ตลอดจนสวนราชการตาง ๆ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลและปญหาความตองการของ
ประชาชนทุกกลุม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)

เอกสารเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน  เพ่ือไปสูการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป  ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของ  ท่ีจะนําไปเปนเกณฑใน
การตัดสินใจเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
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สวนที่ ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559-2561 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดตรงกับสภาพปญหาในตําบลและ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561) ไดรับความรวมมือจาก
ประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของของอําเภอลําปลายมาศ

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไวเปนการดําเนินการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพัฒนาให
มากท่ีสุด

ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป  ดังนี้

แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี

หลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด
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นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกรองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1. เพ่ือเรงรัดการพัฒนาหมูบาน ตําบล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน
3. มุงใหประชาชนในหมูบานมีความรู พัฒนาดานความคิด ติดตามขาวสารขอมูล
4. เพ่ือพัฒนาสงเสริมการศึกษา และการกีฬา
5. เพ่ือพัฒนาทางดานสังคม ชุมชน ใหมีการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหองคการบริหารสวนตําบลให

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
7. เพ่ือสงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชน
8. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
9. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
10. เพ่ือปรับปรุงระบบบริการในสวนราชการตางๆ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว

ถูกตอง สนองตอบตอปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน
ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป  พ.ศ.
2557- 2559 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาคม
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(5) ผูแทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ
(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ

(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ
(3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ
กรรการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ือเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมท่ีกําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
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ตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได รวมท้ังกําหนดโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในข้ันตอนนี้
จะตองดําเนินการ ดังนี้

(1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนว
ทางการพัฒนาเชนใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนว
ทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด
“โครงการปรับปรุงสถานท่ี
ประวัติศาสตรประสาทเกา” หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตอง
กําหนดหวงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน

(2) ให พิจารณานําโครงการ กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ี เ กิน ขีด
ความสามารถในการดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนา
สามปในชวงถัดไปดวย เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ
พัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตอง
พิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
ระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได

(4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ัน
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

4.1 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.2 ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.3 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการหรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออก อยางนอยสามประเภท คือ

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทงดานการบริหารจัดการท่ีจะ
ดําเนินการไดเอง
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- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาด
ใหญหรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริหารสาธารณะดังกลาว
อยูแลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู
แลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)

ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปแลว ยัง จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพิจารณา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
ท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได

2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมา

และนําเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ(สําหรับองคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)

2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ในท่ีประชุมรวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม / ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)

ในกรณีท่ีเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถ่ิน(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
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3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซึ่งลวนแลวแตมีความ

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญ
ความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน ท่ีประชุมจะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับ
ความสําคัญอยูในลําดับหลังๆจะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น
อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อ่ืนๆซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม

4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพ่ือ
ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแตข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป

2. ในข้ันตอนนี้ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย
ซึ่งท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ / กิจกรรมท่ีครบถวน ซึ่งอาจจะมีท้ัง
โครงการ / กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการ
กับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ / กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ
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(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมในปตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากความจําเปนเรงดวน ขีด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการใยปแรกของแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป

โดยมีเคาโครงการ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 บทนํา
สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล

ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ข  การประเมินคุณภาพของแผน

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดเวทีประชาคมซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนาปญหา ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารรารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจเชื่อมโยง
และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย
1. เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลงงบประมาณ

ภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาใหความหมายอยางกวางและ
อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย

3. วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ

4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลปท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง



สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา
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สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

2.๑ การสรุปสถานการณการพ ัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปท่ีผานมา

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 ดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)

1. ยุทธศาสตรดานการ
โครงสรางพื้นฐาน

- มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก
ประชาชนเดินทาไปมาสะดวกย่ิงขึ้น
- มีการปรับปรุงถนนใหประชาชน
สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก
- มีการพัฒนาแหลงนํ้า  เชน  การ
ขยายระบบประปา ขุดลอกคลอง

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทอถิ่นไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ
- การคมนาคมระหวางหมูบานไม
สะดวก

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณโครงการกอสรางถนน
ปลอดฝุนพัฒนาแหลงนํ้า และ
กอสรางประปาหมูบาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
ความสอดคลอง

- การเปล่ียนแปลงนโยบายและ
บุคลากรรัฐท่ีเกี่ยวของ
- ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให
เปนของ  อบต. การซอมแซมหรือ
ปรับปรุงเกิดความลาชา
- ประชาชนไมลงชื่อยินยอมมอบ
ท่ีดินในการดําเนินตามโครงการ
กอสราง

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
2. ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานคุณภาพชีวติ

- มีชมรมผูสูงอายุ
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
สวัสดิการใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
- มีการอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ย่ังยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ เขาพรรษา

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ
- การจัดทําฐานขอมูลทางดาน
สังคมไมเปนระบบ
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา(ตอ)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจดัสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางท่ัวถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม

- การประชาสมัพันธจากภาครัฐไม
ท่ัวถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ยังชีพ

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชมุชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

- องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใน
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
- องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน
กิจกรรมฝกทบทวน อปพร. เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ
- องคการบริหารสวนตําบลมีบริการชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
-มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

- มีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏบิัติ
หนาท่ี
-ประชาชนใชนํ้าโดยไมคํานึงถึงผลท่ี
จะตามมา

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ประชาชนมีนํ้าดื่มนํ้าใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว

- ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว

- เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร - ขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูก
- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

- ขาดแคลนนํ้าในการทําเกษตร

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี

- ประชาชนขาดความรูเรื่องการคดั
แยกขยะ
- ประชาชนยังมีแนวความคิดเปนอยู
แบบสันโดษ
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

- มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งาน
ประเพณีสงกรานต กีฬา เขาพรรษา
วันผูสูงอายุ

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
ความสอดคลองกับภาครัฐ

- มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา
และเด็กประถามศึกษาในพ้ืนท่ี
นอย

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

- ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน
สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขา
รวมระชาคมมากข้ึน
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน
- มีผูนําท่ีเขมแข็ง
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพ่ิมจํานวนมาก

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการขาดการ
ประชาสัมพันธและแนะนํา
ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน
สงเสริมสนับสนุนการอบรมให
ความรูตอบุคลากร
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.

- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
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การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕7- ๒๕59) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐) นั้น

จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ได
สรางความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ ไดผลเปนท่ีนาพอใจ สังเกต
ไดจากการสอบถามจากประชาชนภายในทองถ่ิน การประชาคมหมูบาน และถึงแมวาจะมีขอ
รองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ก็จะออกไปรวม
แกไขปญหานั้น ๆ เสมอ ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้ันตอไปควรท่ีจะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคุณภาพชีวิตและดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนท่ีเหมาะสม จากการประเมินผล
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีผานมา คือแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9) ถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประสบความสําเร็จเปน
อยางดี และจากผลดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน จากสวนราชการอ่ืน ๆ ภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย จากภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดระดมความคิด วิเคราะหปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน

ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT Analysis และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑท่ีจะใชสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญปริมาณปญหา  ขนาดของกลุมคนท่ีไดรับประโยชน  ความรายแรงและความเรงดวน
โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา  เหตุ
รําคาญ ปญหายาเสพติด  ปญหาสุขภาพ  ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน  กลุมอาชีพ  ปญหาการศึกษา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตามลําดับโดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุข
ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีด”ี

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้

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

โครงสรางพ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แหง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ

- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครอง
บริหารพัฒนา

- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการ
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สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการอ่ืน

ในพ้ืนท่ี
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได
- มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม รานคาชุมชน ท่ีเอ้ือ

ประโยชนใหกับคนในชุมชน
(๒) จุดออน ( W : Weakness )

- เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน
- ขาดระบบการวางผังท่ีไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมท่ัวถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมท่ีใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี

(๓) โอกาส ( O : Opportunity )
- จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  ท่ีมีแผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย  สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไดเกินกวา

ประมาณการปงบประมาณท่ีผานมา
- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร
- องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคา

ประเภทตางๆ
(๔) ขอจํากัด ( T : Threat)

- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ประชาชนขาดแหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพ
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางท่ี 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้น
ลดลง
รอยละ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

1.โครงการสรางพื้นฐาน 10 1,484,000 12 1,992,500 เพิ่มข้ึน
34.26

2.ดานเศรษฐกิจ 1 50,000 0 0 ลดลง
100

3.ดานคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 -
4.ดานพัฒนาสังคม 16 962,520 13 925,000 ลดลง

3.89
5.ดานแหลงน้าํ 0 0 0 0 -
6.ดานสาธารณสุข 6 550,000 5 339,000 ลดลง

38.36
7.ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม 12 3,141,120 10 3,460,600 เพิ่มข้ึน

10.17
8.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชย-
กรรม และการทองเท่ียว

0 0 0 0 -

9.ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม/

0 0 1 10,000 เพิ่มข้ึน
100

10.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 7 862,000 8 985,000 เพิ่มข้ึน

14.26

รวม 52 10,190,760 49 7,712,100 ลดลง
24.32

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนนิโครงการพฒันาตามแผนพฒันาในดาน

ตางๆ ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพืน้ฐานอัน

ไดแกถนน เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลทะเมนชัย ตลอดจนเปนการ
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เสริมสรางและวางรากฐานคามม่ันคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต

(2) ดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ  ใน
ตําบลใหดําเนินไปดวยความมั่นคงย่ิงขึ้น และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิธีทาง
ธุรกิจใหมๆ

(3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา
ใหแก  สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี  เชน  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  นอกเหนือจากท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน และดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล

(4) การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ได
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  สามารถยกระดับ
รายไดของประชาชนใหสูงข้ึน

(5) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและทองเท่ียว ได
ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษลําคลอง  ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมท่ีดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป  เพ่ือใหเปน
ทรัพยากร.ธรรมชาติของชุมชนและเพ่ือชุมชนท่ียัง่ยืนตอไป

(6) การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ได
ดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

(7) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญหาทองถิ่น ไดจัดใหมีงาน
ประเพณีตางๆ  เชน งานวันข้ึนปใหม  การจัดกิจกรรมวันเด็ก  งานประเพณีสงกรานต  และงานรัฐพิธี
อ่ืนๆ  เปนตน  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ควบคูไปกับ
ความรูในวิทยากรสมัยใหม

(8) ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนการพัฒนาครอบคลุกกิจกรรมท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลพึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง ท้ังหวงแหนและรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการปรับปรุงและจัดการระบบบริหารใหสามารถอํานวยการ
บริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสงเสริมความรูความสนใจกับกิจกรรมของ
ทองถ่ิน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได



สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือเปน
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรท่ี
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

๒. พันธกิจ (MISSION)

ھ ทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม
กาวล้ําการศึกษา พัฒนาทองถิ่น ھ

1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม

2. การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

3. การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
7. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
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๓. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู  สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอท่ัวถึงและได

มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร

หลักท่ีดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา

ระบบโทรคมนาคม”

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา

ปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให

เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
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ตัวช้ีวัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี

ติดตั้ง และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาได

ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
8. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง    ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ

แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
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5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของรายไดจากการทองเท่ียว
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู

ขอมูลขาวสาร  และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ี
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2550-2555)

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน

ประชาชน และผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

ตัวช้ีวัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย  ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา
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3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย

5.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

5.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )

ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเปนสุข

“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคา
การจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเท่ียว การชวยเหลือและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”
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5.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"

5.4 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม ”

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  lssues )
ประเด็นยุทธศาสตรที 1 : ดานเศรษฐกิจ

พันธกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายการทองเท่ียว
5. จํานวน อปท. ท่ีรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
6. จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน)
7. รอยละท่ีลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี (ไร)
8. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แหง)
15. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ
18. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
19. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กลยุทธ
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเท่ียว
8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
12. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "

เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
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(วัฒนธรรม)
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.

2. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน

อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน (สาย)
6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือ

เพ่ิมรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ

มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
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กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนท่ี
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยนื
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ

“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”

เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา

เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดท่ี

ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคท่ีปองกันปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด
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10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
13. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพ่ือความ

ม่ันคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศ

เพ่ือนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ

ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพ่ือปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภยัสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการท่ีดี

กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
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4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน
8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการ
พันธกิจ

"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค

1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน

การเงิน/การพ่ึงพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัด(คร้ัง)
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กลยุทธ
1. พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมย่ังยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล

3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง

ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดีมีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพอ

ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  แบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก

เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความม่ันคงในอาชีพ  และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด

1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ  พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน

สาธารณสุข
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว
เปาประสงค (Goals)

1. บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
2. อนุรักษ ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการทองเท่ียว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ

ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวช้ีวัด
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธท่ี

เพ่ิมข้ึน
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
วงจร

เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน

ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
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7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย

และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมสรางความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอย

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)

1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาท่ีของพลเมืองไทย เพ่ือ

ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอ่ืน
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง

เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึงและ
เปนธรรม

ตัวช้ีวัด
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน
2. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการวาง

ผังเมืองท่ีมาตรฐาน
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)

1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี

สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
ตัวช้ีวัด

1. รอยละของการบริหารท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา

บุคลากร
7. รอยละของงานท่ีบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
6.1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร

การพัฒนาการเมืองการบริหารเพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ท่ีไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถ่ินในโการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และ
เปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายม่ี
เก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน



ห น า | 34

แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมท้ังสราง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองท่ีนาอยู ชุมชนท่ีนาอยูอยางยั่งยืน

1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการเก่ียวของ รวมท้ังเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความท่ัวถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ

6.2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ

จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี

ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา

2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพ่ือสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพ้ืนท่ี ประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว

2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา
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6.3 นโยบายการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ดังนี้

3.1 สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ิน

6.4 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย

รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ ดังนี้

4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน

4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม

4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ท่ีเปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค

6.5 นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน เปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้

5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุมใหมีความเขมแข็งยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ิน และ
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กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ

5.2 สนับสนุน สงเสริมดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย

5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนท่ี

5.4 สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวท่ีดีในการ

เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท

6.6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพ่ือการเกษตร และการติดตั้งๆฟฟาสาธารณะให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม

6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําท่ีมีอยูเดมิใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม

6.3 สนับสนุนใหมีถนนสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย

6.4 สนับสนุนใหมีระบบชลประทานสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอ
บาดาลใหครอบคลุมท่ัวถึง

6.5 มุงม่ันประสานงานในโครงการเกินศักยภาพท่ีใชงบประมาณมาพัฒนา เชน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย

6.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต เพ่ือ

อํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของชุมชน และสถานท่ีตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
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7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุง



ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเกาตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมู 4 บานหนองมวง 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 4 บานหนองมวง คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณ ประโยชน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

๒ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต ประโยชน ในการเดินทาง
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. เสริม
ไหลทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม.

แบบ ผ.01    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีผานมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
ติดตั้งปายโครงการตามแบบของ
อบต. จําวน 1 ปายพรอมติด
ต้ังปายแนะนําโครงการอีก 1 ปาย

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 8 บานหนองไทร 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 8 บานหนองไทร คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณ ประโยชน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนน คสล. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รอยละ  - ประชาชนไดรับ อบจ.
หมูท่ี 8 บานหนองไทร สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม ท่ีไดรับประโยชน ในการเดินทาง  การ
เช่ือม บานหนองเจาหัว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน นอยกวา 4,4000 ตารางเมตร คมนาคม และถนน
ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ  ไหลทางหินคลุกกวาง มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ขางละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
165 ลูกบาศกเมตร

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 15 หนองมวงใต 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 ม. ปริมาณ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
เสนรอบหมูบานดานทางทิศ คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
ตะวันตก หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอน

กรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

 งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
7 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน  - กอสรางถนน คสล. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ  - ประชาชนไดรับ อบจ.

หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 5.00 ม.ยาว 1,600 ม. ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย ท่ีไดรับประโยชน ในการเดินทาง  การ
เช่ือม บานโบย ต.พระครู ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กวา 8,000 ตารางเมตร ไหลทาง คมนาคม และถนน
อ.เมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
240 ลูกบาศกเมตร

๘ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 4 คมนาคมสะดวก สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณหิน คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
เสนตะโกถึงลําหวยไผ คลุกไมนอยกวา 1,170 ลบ.ม. มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

พรอมเกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุก กวาง 3.00 ม.
ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา
ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
9 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 9 บานหนองบัว 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 9 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
บานหนองบัว สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

10 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 10 บานหนองมวง 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 10 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวกปลอดภัย
บานหนองมวงนอย สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไมนอย มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

กวา 1,170 ลบ.ม พรอมเกรด
ปรับแตงงานลงหินคลุก กวาง
 3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
11 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 12 ขนาด 4 ม. 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมลงหินคลุก หมูท่ี 12 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวกปลอดภัย
บานบุตาริด สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

12 โครงการกอสรางลาน   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน  - หมูท่ี 11 พ้ืนท่ีสาธารณะ 100,000 100,000 100,000  - มีสถานท่ีออก  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
อเนกประสงคหมูท่ี 11 ท่ีในการออกกําลังกาย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา กําลังกายแบบมี  ท่ีการออกกําลังกาย
บานหนองนํ้าขุน   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี 0.10 ม. บริเวณรอบสระนํ้า มาตรฐาน  - มีสถานที่ทํากิจกรรม

  - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ หนองแสง รายละเอียดตาม ตางๆของหมูบาน
แบบแปลนท่ี อบต. กําหนด

13 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  - เพ่ือเปนทางนํ้าไหลเขา  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - มีนํ้ากักเก็บ  - ประชาชนมีนํ้าใช กองชาง
เขาสระหนองไฮ  หมูท่ี 8 สระหนองไฮ กวาง 0.40 ม. ลึก 0.20 ม. ตามฤดูกาล อยางเพียงพอ
บานหนองไทร  - เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชอุปโภค ยาวโดยรวม 208 ม.

บริโภค  และการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

ท่ี
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
14 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  - เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - ลดปญหานํ้า  - นํ้าท่ีทวมขังมี กองชาง

คสล. พรอมฝาปด   หมูท่ี 9 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม. ทวมขัง ทางนํ้าไหลผาน
บานหนองบัว ไดมาตรฐาน ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย สะดวกข้ึน

15 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  - เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - ลดปญหา  - นํ้าท่ีทวมขังมีทาง กองชาง
คสล. พรอมฝาปด หมูท่ี 11 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม. นํ้าทวมขัง นํ้าไหลผานไดสะดวก
บานหนองนํ้าขุน ไดมาตรฐาน ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย ข้ึน

16 โครงการจางเหมาฝาปด  - ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  - จางเหมาฝาปดรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - มีฝาปดราง  - ลดอุบัติเหตุจาการ กองชาง
รางระบายนํ้า หมูท่ี 17 เด็กพลัดตกลงไป กวาง 0.50 ม. ยาว 250 ม. ระบายนํ้า พลัดตกรางระบายนํ้า
บานใหมอัมพวัน

17 โครงการซอมแซมถนนภายใน  - เพ่ือซอมแซม/ปรับปรุง  - ซอมแซมถนนโดยวิธีปะหลุม 300,000 300,000 300,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนมีเสนทาง กองชาง
พ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย ถนนท่ีเสียหาย  ความยาวโดยรวม 700 เมตร คมนาคมท่ี ในการเดินทางไป มา

 - พัฒนาระบบการคมนาคม หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ปลอดภัย ปลอดภัย
ขนสงใหมีความสะดวก 340 ตารางเมตร
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
18 โครงการกอสรางท่ีทําการ  - เพ่ือกอสรางสถานท่ีทําการ  - จัดสรางอาคารสํานักงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000  - มีท่ีทําการของ  - อบต.มีสถานท่ีทํา กองชาง

สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน อบต. สถานท่ีทําการและอาคาร อบต.ท่ีไดมาตรฐาน การท่ีมีประสิทธิภาพ
อเนกประสงคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ในการบริการ

ประชาชนมากข้ึน

19 โครงการกอสรางหองนํ้า  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - กอสรางหองนํ้าท่ีหอประชม 250,000 250,000 250,000  - รอยละ  - มีหองนํ้าไวบริการ กองชาง
หอประชุม ใหกับประชาชน อบต.ทะเมนชัย ของประชาชนมา ประชาชนและ

ประชุมท่ีอบต. เจาหนาท่ี
ไดใชบริการ
หองนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

 งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๒๐ โครงการซอมแซมไฟฟาแสง  - เพ่ือบํารุงรักษาไฟฟา  - จางเหมาบริการเพ่ือซอม 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  - มีไฟฟา  - ประชาชนมีความ กองชาง

สวางสาธารณะ สาธารณะใหพรอมใช แซมไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ี สาธารณะท่ีใชงาน ปลอดภัยในชีวิตและ
 - ทางสาธารณะมีไฟสอง ไดทุกพ้ืนท่ี ทรัพยสินมีแสงสวาง
สวางเกิดความปลอดภัย ในยามค่ําคืน

21 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  - เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีไฟฟาสาธารณะ  - ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน 200,000 200,000 200,000  - มีไฟฟา  - ประชาชนมีความ กองชาง
ลําปลายมาศ (ไฟทาง)สองสวางคลอบคลุม การไฟฟา ติดตั้งขยายเขตแนว สาธารณะเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ
  - โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต เกษตร อาชญากรรม  - มีไฟฟาสองสวางใน
     สาธารณะ และทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนท่ีลดลง เวลากลางคืน
  - โครงการติดตั้งโคมไฟฟา ในเวลากลางคืน
     สองสวางสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -47-

๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บนํ้า
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
22 โครงการขุดลอกสระหนองแปน  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขุดลอกสระหนองแปน 2,195,000 2,195,000 2,195,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า อบจ.

แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 8 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 บานหนองไทร ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน กองชาง
บานหนองไทร และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 8 ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประโยชนจาก ทําเกษตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา แหลงนํ้า
66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายนํ้า และ
สรางถนนดินเพ่ือการเกษตร

๒๓ โครงการขุดลอกสระหนองบัว  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขุดลอกสระหนองบัว 1,401,000 1,401,000 1,401,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 9 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 9 บานหนองบัว ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานหนองบัว และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 100 เมตร ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 9 ยาว 119 เมตร ลึกจากสภาพ ประโยชนจาก ทําเกษตร
เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม แหลงนํ้า
นอยกวา 34,262 ลบ.ม.

๒๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  ขนาด กวาง 150 เมตร 2,155,000 2,155,000 2,155,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า อบจ.
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 10 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน กองชาง
บานหนองมวงนอย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 10 65,323 ลูกบาศกเมตร ประโยชนจาก ทําเกษตร
 พรอมวางทอระบายนํ้า แหลงนํ้า
สรางถนนดินเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บนํ้า (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
25 โครงการขุดลอดลําหวยบุตาริด  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขนาด กวาง 12 เมตร 273,000 273,000 273,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง

หมูท่ี 12 บานบุตาริด และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร  ปริมาณดินขุด ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานบุตาริด แหลงนํ้า

26 โครงการขุดลอกสระหนอง  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า   - ขนาด กวาง 220 เมตร 7,112,000 7,112,000 7,112,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
ผาขาว แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 226 เมตร ความลึกเฉล่ีย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
หมูท่ี 15 บาหนองมวงใต และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 15 นอยกวา 215,349 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานหนองมวงใต แหลงนํ้า

๒๗ โครงการขุดลอกสระหนองไทร  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  ขนาด กวาง 90 เมตร 712,368 712,368 712,368  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 16 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 120 เมตร ลึกจากสภาพ ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานนอยพัฒนา และอุปโภค - บริโภค ใหกับ เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดิน ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 16 ขุดไมนอยกวา 21,600 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานนอยพัฒนา แหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๒๘  โครงการขยายเขต/ซอมแซม  - เพ่ือขยายเขตจําหนายนํ้า  - ปรับรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง

ระบบนํ้าประปา หมูท่ี 6 ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
บานบริหารชนบท พ้ืนท่ี ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ มาตรฐาน เพียงพอ

พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

๒๙  โครงการขยายเขต/ซอมแซม  - เพ่ือขยายเขตจําหนายนํ้า  - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ระบบนํ้าประปา หมูท่ี 12 ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
บานบุตาริต พ้ืนท่ี ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ มาตรฐาน เพียงพอ

๓๐ โครงการกอสรางระบบประปา  - เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช  - กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ผิวดิน หมูท่ี 15 อุปโภค-บริโภค ขนาดความจุหอถังสูง 30 ลบ.ม. หมูบาน อุปโภค บริโภคอยาง
บานหนองมวงใต เพียงพอ

๓๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา  - เพ่ือใชในกิจการประปา  - ติดตั้งปมนํ้าเครื่องซัมเมอรส 100,000 100,000 100,000  - กิจการประปาของ  - กิจการประปาของ กองชาง
หมูบาน  หมูท่ี 17 ขนาด 1 แรง หมูบานมีประสิทธิ- หมูบานมีประสิทธิ-
บานใหมอัมพวัน  - ติดตั้งตูคอนโทรลระบบปมนํ้า ภาพมากข้ึน ภาพในการทํางาน

 - งานเดินทอ PVC ประสาน
ระบบหอถังสูง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๑.๕ แนวทางการพัฒนาดาน พลังงานแสงอาทิตย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
32 โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง  - เพ่ือใชงานในระบบประปา  - ติดตั้งแผงโซลาเซลล 100,000 100,000 100,000  - จํานวนผลงาน  - ลดคาใชจายภาย กองชาง

โซลาเซลลพรอมอุปกรณปมนํ้า หมูบาน จํานวน 4 แผง ดานพลังงาน ในหมูบาน
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา  - เพ่ือประหยัดคาใชจาย  - ติดตั้งปมนํ้าระบบปมชัก ทดแทน

 - เพ่ือใหใชเปนพลังงาน พรอมมอเตอรระบบ Dc ขนาด
ทดแทน 1.5 แรง

  - เจาะบอบาดาลขนาด 4"
จํานวน 1 บอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
     และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๓๓ โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีให  - เพ่ือใหเกษตรกรผูประกอบ  - รับสมัครเกษตรเขารวม 100,000 100,000 100,000  - มีเมล็ดขาวพันธุ  - ผลผลิตขาวของ สํานักงาน
ชาวนาใชในการเพาะปลูก อาชีพทํานาขาวไดมีพันธุขาว โครงการ ดีในการเพาะปลูก ตําบลทะเมนชัย ปลัด

พันธุดีมาเพาะปลูกในพ้ืนท่ี  - จัดทําแปลงสาธิต มีคุณภาพท่ีดี
 - ลดการใชสารเคมีและสง  - จัดซื้อเมล็ดขาว  - เกษตรกรมีการใช
เสริมการใชเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีในการผลิต
 - เพ่ือเปนศูนยกลางในการ ขาวท่ีถูกตอง
พัฒนาการผลิต และการตลาด

34 โครงการลด ละ เลิก การใชสาร  - เพ่ือใหเกษตรกรตระหนัก  - เกษตรกร เยาวชนในพ้ืนท่ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -รอยละของ  - เกษตรกรลดการใช สํานักปลัด
เคมีในเกษตร ถึงผลกระทบของการใชสารเคมี และผูท่ีสนใจ ประชาชนในพ้ืนท่ี สารเคมีในการปองกัน

 - เพ่ือใหเกษตรมีความรูใน ลดการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ

๓๕ อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ  - เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม  - สนับสนุน/อุดหนุนตาม 10,000 10,000 10,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เปนการสงเสริมผล สํานักปลัด
โครงการจัดงานเทศกาล ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน โครงการจัดงานเทศกาล ข้ึนของรายได ผลิต และการตลาด

 "งานประเพณี ของดี  - เพ่ือเปนการสงเสริม "งานประเพณี ของดีลําปลายมาศ" จากทองเท่ียว ของสินคาพ้ืนบาน
ลําปลายมาศ" สนับสนุนเผยแพร ผลิตภัณฑ  - เพ่ือประชาสัมพันธผลผลิต-  - เปนการสงเสริม

พ้ืนบานและสินคาพ้ืนเมือง ภัณฑทางการเกษตรฯลฯ ขนบธรรมเนียบประเพณี
ของอําเภอลําปลายมาศ และวัฒนธรรมอันดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๓๖ โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพ่ือใหเกิดการสรางงาน  - จัดฝกอบรม หรือใหความ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนมี  - เกิดการสรางงาน สวน

ระยะสั้น สรางรายไดและสรางอาชีพ ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม
ในชุมชน ข้ันพ้ืนฐานและข้ันเพ่ิมทักษะ เพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถพัฒนา
 - เพ่ือเสริมสรางความเขม ใหเกิดการพ่ึงพา
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ตนเองของชุมชนได
นําไปสูการจัดปญหาความ อยางยั่งยืน
ยากจนในระยะตอไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -53-

    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
37 โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริม  - เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน  - จัดตั้งกองทุนสงเสริมการ 100,000 100,000 100,000  - มีทุนในการ  - มีกองทุนหมุนเวียน สํานักงาน

พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย มีกองทุนในการนําไปพัฒนา พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย พัฒนากลุมอาชีพ ในการพัฒนากลุม ปลัด
เรียนรูชุมชนอันเน่ืองมาจาก อาชีพ เรียนรูชุมชนอันเน่ืองมาจาก อาชีพ
พระราชดําริ พระราชดําริ

โครงการ วัตถุประสงคท่ี

แบบ ผ.01
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    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

38 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัด  - เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณี  - อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 20,000 20,000  - รอยละที่เพิ่มขึ้น  - ประชาชนได สวน
บุรีรัมย "โครงการจัดงาน จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ของรายไดจาก มาทองเท่ียวชม การศึกษา
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง" การทองเท่ียว การทองเท่ียว การจัดการประเพณี

ข้ึนเขาพนมรุง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

39 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือสงเสริมวันสําคัญทาง  - เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนรวม  - พุทธศาสนิกชนได สวน
บุญเขาพรรษา พุทธศาสนา ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม กิจกรรมทาง รวมกันบําเพ็ญกุศล การศึกษา

ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ศาสนามากข้ึน ในวันสําคัญทาง
 - ถวายเทียนพรรษาและปจจัย พุทธศาสนา
บํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา

40 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  - ประชาชนท้ัง 10 หมูบาน 50,000 50,000 50,000  - รอยละของ  - ประชาชนฟนฟู สวน
วันลอยกระทง และใกลเคียงไดเขารวมกิจกรรม และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประชาชนรวม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา

 - เพ่ือสงเสริมฟนฟู กิจกรรมทาง อันดีงาม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ศาสนามากข้ึน

ของทองถ่ินใหคงอยู
41 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือเปนจางเหมาบริการ  - อุดหนุนงบประมาณ 5,000 5,000 5,000  -รอยละการ  - มีวัสดถ อุปกรณ สวน

และงานวันสําคัญของทาง เก่ียวกับการเตรียมการใน ในการจัดงานรัฐพิธีและ ปฏิบัติงานมี เครื่องมือ เครื่องใช การศึกษา
ราชการ การจัดงานรัชพิธีตางๆ งานวันสําคัญของทาง ประสิทธิภาพ ครุภัณฑท่ีจําเปน

ราชการ มากข้ึน ตอการปฏิบัติราชการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
42 โครงการปนรักสูงวัยใกลชิด  - เพ่ือใหผูสูงวัยไดมีโอกาสไป  - จัดกิจกรรมปนรักสูงวัยใกล 20,000 20,000 20,000  - ผูสูงวัยมี  - ผูสูงวัยไดไหวพระ สวน

ศาสนา (ธรรมะสัญจร) ไหวพระทําบุญนอกพ้ืนท่ี ชิดศาสนา (ธรรมะสัญจร) ความสุขเพ่ิมข้ึน ทําบุญนอกพ้ืนท่ี สวัสดิการสังคม
 - เพ่ือใชเวลาวางใหเกิด   - ผูสูงวัยในพ้ืนท่ีตําบล และอ่ิมบุญ  - ผูสูงวัยใชเวลาวาง
ประโยชน ทะเมนชัย และผูท่ีสนใจ ใหเกิดประโยชน
 - เพื่อใหผูสูงวัยไดทํากิจกรรม  - ผูสูงวัยมีความสุข
รวมกันและเปนการพบปะ จากการไดพบปะ
สังสรรคกันของกลุมผูสูงวัย คนรุนเดียวกัน

43 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ  - เพ่ืออุดหนุน สนง.วัฒนธรรม 80,000  -  -  - จํานวนผูเขา  - รูเทาทันสื่อ สวน
จังหวัดบุรีรัมย "คายเยาวชน รูเทาทันสื่อ จังหวัดบุรีรัมย รับการอบรม  - รูจักคานิยม การศึกษา
สรางสรรค สมานฉันทสํานึก  - เพ่ือรูจักคานิยม 12 จํานวน 2 รุน ๆละ 200 คน 12 ประการ (สนง.วัฒนธรรม
รักชาติ รักถ่ิน" ประการ  - มีความรูเรื่องการ จังหวัดบุรีรัมย)

 - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ รักงวนสงวนตัว
การรักงวนสงวนตัว  - รูจักประวัติศาสตร
 - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ ของจังหวัดบุรีรัมย
ประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัด

44 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือใหผูท่ีสนใจมีความรู จํานวน 100 คน 20,000 20,000 20,000  - รอยละของผู  - ผูอบรมไดรับความ สวน
จังหวัดบุรีรัมย จัดอบรมใหความ เก่ียวกับการจัดทําภาพยนตร ท่ีสนใจเขาอบรม รูจากการอบรมการ การศึกษา
รูเกี่ยวกับการจัดทําภาพยนตรสั้น สั้นจากโทรศัพทมือถือ จัดทําภาพยนตร (สนง.วัฒนธรรม
จากโทรศัพทมือถือ สั้นจากมือถือ จังหวัดบุรีรัมย)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
45 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนหรือ ผูท่ีสนใจสงผลงานเขารวม 80,000 80,000 80,000  - รอยละของ  - เยาวชนมีกิจกรรม สวน

จังหวัดบุรีรัมย "ประกาวด ผูท่ีสนใจมีกิจกรรมยามวาง ประกวด ผูสนใจกิจกรรม เวลาวาง การศึกษา
ภาพยนตรสั้นจากโทรศัพท  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน (สนง.วัฒนธรรม
มือถือสงเสริมคานิยมไทย สํานึกในบานเกิด จังหวัดบุรีรัมย)
12 ประการ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
46 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 2,533,200 2,533,200 2,533,200  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ สวน

เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน กลางวันสําหรับนักเรียน สําหรับเด็กนักเรียน   โรงเรียน เจริญเติมโตตาม อนามัยท่ีดีและ เจริญ การศึกษา
สังกัด อบต.ทะเมนชัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน ในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง วัย เติบโตตามวัย

คณะกรรมการการศึกษา  - โรงเรียนบานหนองไทร  - นักเรียนไดรับสาร
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  - โรงเรียนบาหนองบัว อาหารครบ 5 หมู

 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

47 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย  - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหาร 1,081,920 1,081,920 1,081,920  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ สวน
แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี เสริม (นม) ใหกับโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มมีโภชนา การศึกษา

 จํานวน 5 แหง การท่ีดี
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

48 โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียน  - เพ่ือใหนักเรียนเดินทาง  - จัดซื้อรถรับรับสงนักเรียน 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - มีรถรับสง  - นักเรียนเดินทาง สวน
และจางเหมาบริการ สะดวกและมีความปลอดภัย ใหกับศูนยเด็กเล็กวัดอัมพวัน เด็กนักเรียน สะดวก รวดเร็ว การศึกษา

ในการเดินทางมาโรงเรียน จํานวน 1 คัน ปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
49 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพ่ือสงเสริมทักษะและ  - เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน 40,000 40,000 40,000  - กิจกรรมของเด็ก   - เด็กและเยาวชนได สวน

พัฒนาการของเด็กใหมี เขตพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย และเยาวชนได รับการเสริมสรางเปด การศึกษา
พัฒนาการทางดานความคิด จํานวน 10 หมูบาน รับการสนับสนุน โอกาสใหแสดงออก
จิตใจ ตลอดจนสงเสริมให และสงเสริม ไดรับการพัฒนาใหดี
เด็กมีการเรียนรู ขึ้นทําใหหนวยงาน
 - เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีให ตางๆไดเห็นถึงความ
กับเด็กและเยาวชนท่ีเขารวม สําคัญของเด็กและ
กิจกรรม เยาวชน
 - เพ่ือเสริมสรางใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงความ
สามารถในการริเริ่ม
สรางสรรค

50 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักคิด 10,000 10,000 10,000  - รอยละ  - เด็กรูจักคิดวิเคราะห สวน
กวาง วิเคราะห จากการเรียนรู ไดรับความรู เรียนรูดวยประสบการณ การศึกษา

ดวยประสบการณจริง  - เด็กไดเปลี่ยน
 - เพ่ือสงเสริมใหเด็กได บรรยากาศในการเรียน
เปลี่ยนบรรยากาศในการ รูดวยตนเอง
รูดวยตนเอง (ตอ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
 - เพ่ือใหเด็กรูสึก ภาคภูมิใจ  ครู ผูปกครองและเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - เด็กรูจักการอยูรวม
รักและหวงแหนบานเกิด เด็กไดรับความรู กันในสังคมอยางมี
ของตนเอง ความสุข
 - เพ่ือใหผูปกครองไดเขา  - เด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รักและหวงแหนบาน

เกิดของตน

51 โครงการเฝาระวังและสงเสริม  - เพื่อแกปญหาเด็กกอนวัยเรียน  - เด็กกอนวัยเรียน หรือเด็ก 10,000 10,000 10,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เด็กกอนวัยเรียนมี สวน
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา ใหมีฟนผูไมเกิดรอยละ 50 ประถมวัย ข้ึนของเด็กมี อนามัยชองปากท่ีดี การศึกษา
เด็กเล็ก  - เพื่อสงเสริมใหชุมชนตระหนัก สุขภาพฟนท่ีดี  - ชุมชนตระหนักถึง

ถึงความสําคัญของการดูแล ความสําคัญของการดู
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย แลสุขภาพชองปาก
เรียน  - เด็กไดรับการดูแล
 - เพ่ือใหผูปกครองและผูดู สุขภาพชองปากและ
และเด็กมีความรูความเขาใจ ฟนอยางถูกวิธี
ในการดูแลรักษาฟนของเด็ก
กอนวัยเรียน
 - เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพชอง
ปากท่ีดี ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ

แบบ ผ.01
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    ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
52 โครงการแขงขันกีฬาตาน  - เพ่ือปองกันแกไขปญหา  - จัดการแขงขันกีฬาตาน 220,000 220,000 220,000  - รอยละ 90  - ลดปญหาสังคมใน สวน

ยาเสพติด สังคมในกลุมเด็ก เยาวชน ยาเสพติดภายในตําบล ประชาชนรวม กลุมเด็ก เยาวชน การศึกษา
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 10 หมูบาน กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
 - เพ่ือปองกันแกไขปญหา  - เด็ก เยาวชน
สารระเหยในกลุมเด็ก นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
 - เพ่ือเปนการพัฒนาการกีฬา มากยิ่งข้ึน
ในระดับทองถ่ิน

53 คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 100,000 100,000 100,000  - นักกีฬาตัวแทน  - นักกีฬาของ อบต. สวน
เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ ประชาชนมีความตื่นตัวใน สงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ไดเขารวมการ มีการพัฒนาทักษะ การศึกษา

การออกกําลังกายและเลน ตางๆ เชน กีฬาทองถ่ินสัมพันธ แขงขัน การแขงขันไปสูความ
กีฬาอยางตอเน่ือง ลํามาศคัพ กีฬารักศรัทธาเกมส เปนเลิศ
 - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ กีฬาอําเภอลําปลายมาศ เปนตน  - นักกีฬาของ อบต.
ประชาชนในเขตอบต. ใช มีมาตรฐาน ทักษะ
เวลาวางใหเกิดประโยชน ความสามารถสูง
ในการเลนและแขงขันกีฬา และพัฒนาไปสูระดับ
เพ่ือลดปญหายาเสพติดและมี อาชีพ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
54 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬา  - เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการ  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000  - มีการเขารวม  - ตัวแทนนักกีฬา สวนการศึกษา

ฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ปกครองอําเภอลําปลายมาศ ใหกับอําเภอลําปลายมาศตาม การแขงขัน มีความพรอมใน
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ ตามโครงการแขงขันกีฬา โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล การเขารวมการ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช ฟุตบอลประเพณีจังหวัด ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย แขงขัน
กุมาร บุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
55 โครงการจัดซื้อ  - เพ่ือใหมีเครื่องออกกําลัง  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000  - รอยละ  - ประชาชนมีสุขภาพ สวน

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง กาย สําหรับการเลนกีฬา กลางแจง ใหกับหมูท่ี 10 ของประชาชน รางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข
และนันทนาการ บานหนองมวงนอย มีสุขภาพรางกาย หางไกลโรค

แข็งแรง และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

56 โครงการปองกันและควบคุม  - ควบคุมและปองกันการ  - จัดกิจกรรมรณรงคและ 330,000 330,000 330,000  - พ้ืนท่ีปราศจาก  - พ้ืนท่ีตําบล สวน
โรคติดตอ แพรระบาดของโรค เชน ปองกันโรคตางๆ โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก สาธารณสุข

โรคประจําถ่ิน หรือโรค  - รณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โรคไขเลือดออก
ระบาดรายแรงท่ีเกิดตามฤดู หยอดทรายอะเบท พนหมอก
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข ควันกําจัดยุงลาย
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม  - จัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัด
ฯลฯ ยุง จํานวน 80 ขวดตอป
 - เพ่ือปองกันและควบคุม  - จัดซ้ือทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค  จํานวน 30 ขวดตอป
ไขเลือดออก  - คาวัสดุเช้ือเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น

57 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือใหความรู ความเขาใจ  - ประชาชนในพ้ืนทีตําบล 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขารับการอบรม สวน
โภชนาการ และการดูแลรักษา ท่ีถูกตองเก่ียวกับโภชนาการ ทะเมนชัย ประชาชนมี มีความรูเรื่อง สาธารณสุข
สุขภาพแกประชาชน กับสุขภาพ ความรูดาน โภชนาการ

โภชนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
58 โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัย  - เพ่ือใหประชาชนในเขต  - ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - ประชาชนมีสุขภาพ สวน

โรคติดตอ อบต. มีความรูเกี่ยวกับโรคติด ทะเมนชัย ประชาชนมี รางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข
ตอและการปองกัน สุขภาพรางกาย  - ประชาชนมีความรู
 - เพ่ือเปนการควบคุมการ แข็งแรง ในการดูแลตนเอง
ระบาดของโรคติดตอในพ้ืนท่ี

59 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือให อสม.มีความรู ความ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000  - รอยละของ  - อสม.มีความรู สวน
สุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เขาใจ และทักษะในการ ประจําหมูบาน ในโรงพยาบาล อสม. มีความรู ความเขาและสามารถ สาธารณสุข
ประจําหมูบาน ดําเนินงานดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพตําบล ดานสุขภาพ ดําเนินงานเฝาระวัง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มากข้ึน สุขภาพในชุมชนได
 - เพ่ือให อสม. ไดแลกเปล่ียน  - สามารถคนหา
เรียนรูการดําเนินงานดานการ ปญหาสภาวะสุขภาพ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชน ในชุมชนและสามารถ
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดในชุมชน จัดทําแผนสุขภาพใน

ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

60 โครงการอบรมใหความรูและ  - เพ่ือใหประชาชนมีความรู  - อบรมใหความรูกับประชาชน 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สวน
การปองกัน "โรคอุบัติใหม" ความเขาใจในการปองกัน ในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ประชาชนมีความ และพรอมรับมือกับ สาธารณสุข

โรคติดตอชนิดใหมๆ รู ความเขาใจ โรคติดตอชนิดใหมๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
61 โครงการอบรมพัฒนาแกนนํา  - เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง  - ตัวแทนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - นักเรียนทราบถึง สวน

ดานสุขภาพในโรงเรียน บทบาทผูนํา ท่ีรับผิดของ อบต.ทะเมนชัย นักเรียนมีความ บทบาทผูนํานักเรียน สาธารณสุข
 - เพ่ือใหนักเรียนพฤติกรรม เปนนําเพ่ิมข้ึน สงเสริมสุขภาพไดอยาง
สุขภาพท่ีถูกตองและสามารถ ถูกตอง
นําไปฏิบัติในโรงเรียนครอบ  - นักเรียนมีพฤติกรรม
ครัวและชุมชนได ดานสุขภาพท่ีถูกตอง
 - เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม เหมาะสม สามารถนํา
ในการสงเสริมสุขภาพใน ไปปฏิบัติไดถูกตอง
โรงเรียน

62 โครงการสงเสริมการเรียนรู  - เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝง  - ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขาอบรมเขาใจผู สวน
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา เจตคติในการครองตนใน เยาวชน ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย ผูเขาอบรม ท่ีติดเช้ือ มีเมตตาตอผู สาธารณสุข
โรคเอดส สังคม อยางเปนระบบ รูและเขาใจ ท่ีติดเช้ือมองเห็นทางท่ี

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเขา เก่ียวกับโรคเอดส ดีตอการดํารงชีวิต
รับการอบรมใหมีความเขม พรอมท้ังใหผูเขา หางไกลจากโรคเอดส
แข็ง มีความตระหนักตอ อบรมไดเขาใจ และไดนําความรูไปใช
ปญหาโรคเอดส และเช่ือมโยง เจตคติท่ีดีตอ เผยแพรตอคนรอบ
ปญหาอ่ืนๆ มีนํ้าใจท่ีจะให ผูติดเช้ือ ขางได
ความชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือน
และผูติดเช้ือเอดสได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
63 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง  - เพ่ือใหประชาชนมีความ  - ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขารับการอบรม สวน

การปองกันโรคไขเลือดออกและ รูเก่ียวกับการปองกันโรค ทะเมนชัย ประชาชนรูจัก รูจักปองกันโรค สาธารณสุข
พิษสุนัขบา ไขเลือดออก ปองกันโรคไข ไขเลือดออก

เลือดออก
64 โครงการซอมแซมครุภัณฑ  - เพ่ือซอมแซมครุภัณฑให  - ซอมครุภัณฑเครื่องพน 10,000 10,000 10,000  - เครื่องมือ  - ไดเครื่องมือ สวน

เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง คงสภาพท่ีสามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอ่ืนๆ เครื่องใช มีพอใช เครื่องใชท่ีพรอมใช สาธารณสุข
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน งาน
อ่ืนๆ วัสดุตางๆ

65 โครงการจัดซื้อเครื่องพน  - เพ่ือใหภายในตําบลมี  - จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี 59,000 59,000 59,000  - มีเครื่องพน  - มีเครื่องมือเครื่อง สวน
สารเคมีกําจัดยุงแบบ เครื่องพนหมอกควันในการ กําจัดยุงแบบพนหมอกควัน สารเคมีชนิด ใช ท่ีเพียงพอในการ สาธารณสุข
พนหมอกควัน กําจัดยุงลาย หมอกควัน ปฏิบัติงานควบคุม

โรคฯ

66 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน  - สนับสนุนงานบริการดาน  - อุดหนุนงบประมาณกองทุน 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนไดรับ สวน
สุขภาพ (สปสช.) สาธารณสุขในพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพตําบล การบริการจาก บริการท่ีดีดาน สาธารณสุข

ทะเมนชัย สปสช. สาธารณสุขผานกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.01

วัตถุประสงค
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
67 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการ  - อุดหนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข 75,000 75,000 75,000  - ประชาชนได  - ประชาชนไดรับ สวน

สาธารณสุขมูลฐาน ดูแลและการบริการในเบื้อง (อสม.) ตามโครงการพัฒนา รับบริการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข
ตนสุขภาพอนามัยและมี ศักยภาพดานสาธารณสุขแกไข สาธารณสุขพ้ืน พ้ืนฐานมีสุขภาพ
สุขภาวะท่ีสมบูรณแข็งแรง ปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ ฐาน อนามัยและมีสุข
มีทักษะในการดูแลตัวเอง และบริการสุขภาพเบื้องตนใน ภาวะท่ีสมบูรณ

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ แข็งแรง
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -68-

     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
68 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - เพ่ือลดจํานวนสถิติของเด็ก  - จัดกิจกรรมปองกันและแกไข 20,000 20,000 20,000  - ลดปญหาการ  - ลดจํานวนสถิติของ สวน

การตั้งครรภกอนวัยอันควร วัยรุนที่ต้ังครรภกอนวัยอันควร ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ตั้งครรภกอน เด็กวัยรุนท่ีตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
(แกมใส...วัยเสี่ยง)  - รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก  - เด็กวัยรุนในพ้ืนท่ีตําบล วัยอันควร กอนวัยอันควร

วิธีปองกันท่ีถูกวิธี ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง  - เด็กวัยรุนเกิดความ
เขาใจและรูจักวิธีปอง
กันท่ีถูกวิธี

69 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  - เพ่ือใหผูดอยโอกาส ผูสูง  - อผส. จํานวน 50 คน 300,000 300,000 300,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุไดรับการ สวน
อายุ ไดรับการดูแลดาน เพ่ือดูแลผูสูงอายุท้ังหมดใน ผูสูงอายุไดรับ เอาใจใสดูแลมากข้ึน สวัสดิการสังคม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ เขต อบต.ทะเมนชัย ประมาณ บริการ และดูแล
สังคมจากอาสาสมัครผูดูแล 750 คน เอาใจใสท่ีดี
ผูสูงอายุในหมูบาน
 - เพื่อเปนการรองรับโครงการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

70 โครงการสานสัมพันธสูงวัย  - เพ่ือเปนการแสดงกตัญู  - สานสัมพันธระหวางผูสุงอายุ 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุมีสุขภาพ สวน
ดวยรักและหวงใย กตเวทีตอผูสูงอายุและ ในชุมชนทะเมนชัย ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี จิตท่ีดี สวัสดิการสังคม

รักษาไวซึ้งขนมธรรมเนียม  - ผูสูงอายุพื้นที่ตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย  - เสริมสรางความ
ประเพณีไทย  - จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ รวมกิจกรรม สัมพันธในชุมชน
 - เชื่อมความสัมพันธระหวาง  - ผูสูงอายุมีกิจกรรม
ผูสูงอายุในชุมชน รวมกัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

71 เบี้ยยังชีพผูพิการ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูพิการ จํานวน 185 คน 1,776,000 1,776,000 1,776,000  - รอยละของ  - ผูพิการไดรับการ สวน
กับผูพิการ ผูพิการใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

72 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพ่ือใหการสงเคราะห  - จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย 90,000 90,000 90,000  - รอยละของ  - ผูปวยเอดสไดรับ สวน
ผูปวยเอดส เอดส  จํานวน 15 คน จํานวนผูติดเช้ือ การเอาใจใสและมี สวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

73 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป 5,674,800 5,674,800 5,674,800   - รอยละของ  - ผูสูงอายุ ไดรับการ สวน
กับผูสูงอายุ จํานวน 446 คน ผูสูงอายุใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
จํานวน 189 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 80 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ข้ึนไป
 จํานวน 9 คน

74 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  - เปนการบูรณาการ  - ผูสูงอายุและประชาชน 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุและ  สวน
กิจกรรมการกอสรางศูนยพัฒนา งบประมาณรวมกับ  - ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ประชาชนในพ้ืน ประชาชนมีสถานท่ี สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคม ท่ีจะไดรับ รองรับในการทํา
ผูสูงอายุ และความมั่นคงของมนุษย ประโยชน กิจกรรมและเพ่ือเปน

ในการดําเนินการกอสราง ศูนยกลางในการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต จําหนายผลิตภัณฑ

ตางๆในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -70-
     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

75 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา  - เพ่ือเปนการปลูกฝงจิต  - จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนอาสา  - เยาวชนมีความรู สวน
ตําบลทะเมนชัย สํานึกในการเปนจิตอาสาเพ่ือ พัฒนาตําบลทะเมนชัย พัฒนาตําบล ความเขาใจ และมี สวัสดิการสังคม

พัฒนาบานเกิด  - เยาวชนจํานวน 50 คน ทะเมนชัย ความสามารถในการ
 - เพ่ือสรางกระบวนการมีสวน หมูบานละ 10 คน มีความเปนผูนํา พัฒนากลุม พัฒนา
รวมใหเยาวชนไดมีสวนในการ ชุมชน ใหมีความ
รวมคิด รวมแกไขปญหา เขมแข็ง สรางเครือ
 - เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเด็ก ขายเด็กและเยาวชน
และเยาวชนตําบลทะเมนชัย  - เด็กและเยาวชนมีจิต
มีจิตสาธารณ ชวยเหลือสังคม สาธารณะ มีจิตอาสา
 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนํา พัฒนาสังคม ใหความ
เยาวชนในพ้ืนท่ีใหมีความรู รวมมือในการทํา
ความสามารถในดานการ กิจกรรมตางๆ
พัฒนากลุม พัฒนาชุมชน ในชุมชน

76 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา  - เพ่ือเปนศูนยกลางการ  - ผูสูงอายุและประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุและประชาชน  สวน
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ ดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ผูสูงอายุและ มีสถานที่รองรับในการ สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ ในชุมชน ประชาชนมี ทํากิจกรรมและเพ่ือ

ศูนยพัฒนา เปนศูนยกลางในการ
คุณภาพชีวิต จําหนายผลิตภัณฑ

ตางๆในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงคท่ี

แบบ ผ.01



 -71-

     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๗๗ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ  - เพ่ืออุดหนุนก่ิงกาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนในอําเภอ สวน

ลําปลายมาศเพ่ือสนับสนุน อําเภอลําปลายมาศในการ ก่ิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ อําเภอมีคุณภาพ ลําปลายมาศมีคุณภาพ สวัสดิการสังคม
กิจกรรมก่ิงกาชาด จัดกิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี ชีวิตท่ีดีข้ึนมีหนวย

สาธารณะประโยชน หนวยงานท่ีเปน งานท่ีเปนศูนยกลาง
ศูนยกลาง การประสานงานพัฒนา

78 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือ  - เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนใน สวน
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดมีคุณภาพ จังหวัดบุรีรัมย สวัสดิการสังคม
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สาธารณประโยชน หนวยงานท่ีเปน ข้ึนมีหนวยงานท่ีเปน
ศูนยกลางการ ศูนยกลางการประสาน
พัฒนา งานการพัฒนา ตาม

ภารกิจตางๆท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -72-
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

79 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และให  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - จัดใหมีเจาหนาท่ีตั้งจุดบริการ 40,000 40,000 40,000  - มีเจาหนาท่ีตั้ง  - เพ่ือใหประชาชน สํานักปลัด
บริการในชวงเทศกาลปใหม แกผูสัญจรไป-มาใหไดรับความ ประชาชนในการสัญจรไป-มา จุดบริการ  ผูสัญจรไปมาไดรับ (งานปองกัน)
และสงกรานตเพ่ือปองกันและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต
ลดอุบัติเหตุ และการรักษา และทรัพยสิน
ความสงบเรียบรอย

80 โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวน  - จัดฝกอบรม/ทบทวน  - จัดฝกอบรม/ทบทวนการ 50,000 50,000 50,000  - อาสาสมัครมี  - อาสาสมัครมีทักษะ สํานักปลัด
อปพร. ปฏิบัติงานการปองกันและ ปฏิบัติงานการปองกันและการ ความสามารถใน ความสามารถในการ (งานปองกัน)

การบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติงานท่ีดีมาก
 - เพ่ือใหอาสาสมัครฯ มี มากข้ึน แลมีความเขมแข็ง
ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี
บริการประชาชน

81 สนับสนุนงบประมาณกิจการ  - เพ่ือใชในการสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  - มีความปลอด  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด
อปพร. ภารกิจ อปพร. อปพร. ภัยมากข้ึน ความปลอดภัย (งานปองกัน)

 - สมาชิก อปพร. ในชีวิตและทรัพยสิน
จํานวน 63 คน

82 โครงการปองกันและชวยเหลือ  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000  - ผูประสบภัยได  - ประชาชนที่ประสบภัย สํานักปลัด
ผูประสบสาธารภัยและภัย ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ (งานปองกัน)
พิบัติตางๆ รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ เบื้องตน เบื้องตนและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

83 โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตน  - เพ่ือใหผูรับบริการท่ีเจ็บ  - จัดตั้งหนวยกูชีพพรอมให 700,000 700,000 700,000  - มีศูนยกูชีพ  - ประชาชนสามารถ สํานักปลัด
ตําบลทะเมนชัย ปวยฉุกเฉินและประสบ บริการประชาชนตลอด ตําบลทะเมนชัย เรียกใชบริการจาก (งานปองกัน)

อุบัติเหตุไดรับบริการท่ีมี 24 ช่ัวโมง ท่ีตําบลทะเมนชัย หนวยกูชีพตําบล
มาตรฐานอยางทันทวงที จํานวน 1 หนวยกูชีพ ทะเมนชัย ไดตลอด
 - เพ่ือเปนการสรางหลัก 24 ช่ัวโมง
ประกันถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเม่ือเกิดการเจ็บ
ปวย ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

84 โครงการฝกซอมแผนปองกัน  - เพ่ือใหประชาชนมีความ  - จัดซอมแผนปองกันและ 50,000 50,000 50,000  - มีความรูใน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด
และระงับอัคคีภัย เขาใจ ถึงข้ันตอนการปฏิบัติ ระงับอัคคีภัยใหกับ อปพร. การชวยเหลือ เขาใจในการปฏิบัติ (งานปองกัน)

ของเจาหนาท่ีในการปองกัน เจาหนาท่ี ประชาชน เยาวชน ตนเองและผูอ่ืน งานของเจาหนาท่ี
และระงับอัคคีภัย นักเรียน และผูท่ีสนใจ เบื้องตน  - ประชาชนมีสวน
 - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม รวมในการปองกันและ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย
 - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ  - อปพร. มีศักยภาพ
และความเขมแข็งของตําบล และความเขมแข็ง
ในการใหบริการ ของตําบล
 - ให อปพร. ไดมีบทบาทใน  - อปพร. มีภารกิจ
การปฏิบัติภารกิจรวมกับ รวมกับเจาหนาท่ี
เจาหนาท่ีตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -74-
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

85 โครงการจัดสงนํ้าอุปโภค  - เพ่ือชวยเหลือประชาชนใน  - จัดหานํ้าเพ่ือการอุปโภค 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนมีนํ้าใช สํานักปลัด
บริโภค  เพ่ือบรรเทาภัยแลง ภาวะขาดแคลนนํ้าสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน นํ้าสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง (งานปองกัน)

การอุปโภค บริโภค ท่ีเดือดรอนในพ้ืนท่ี บริโภค

86 โครงการสัปดาหรณรงค สํารวจ  - เพ่ือรณรงคใหประชาชน  - เดินรณรงคการใชนํ้า 10,000 10,000 10,000  - นํ้ามีเพียงพอ  - มีการวางแผนใน สํานักปลัด
ซอม และสรางภาชนะกักเก็บ ใชนํ้าอยางประหยัด  - ออกหมูบานเพ่ือซอมแซม/ ตอความตองการ การใชนํ้าใหเกิด (งานปองกัน)
นํ้าเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  - เพ่ือออกสํารวจและทํา ทําความสะอาดถังเก็บนํ้า ประโยชน

ความสะอาดถังเก็บนํ้าเพ่ือ
รองรับฤดูฝน

87 โครงการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ  - เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000  - ศูนย อปพร.  - อาสาสมัครมีเครื่อง สํานักปลัด
ครุภัณฑ ของงานปองกันและ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทา มีเครื่องมือ/ มือ อุปกรณท่ีเพียงพอ (งานปองกัน)
บรรเทาสาธาณภัย อยางมีประสิทธิภาพ สาธารณภัย อุปกรณท่ีเพียง ในการปฏิบัติงาน

พอ

88 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูถึง  - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน 30,000 30,000 30,000  - ปญหา  - เยาวชนรับรูปญหา สํานักปลัด
ตานภัยยาเสพติด ปญหาและพิษภัยของ พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ยาเสพติดลดนอย และพิษภัยของ

ยาเสพติด และกลุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี ลง ยาเสพติด
 - เพ่ือสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน  - เยาวชนสามารถ
การตอตานและปองกันการ เปนแกนนําในการปองกัน
แพรระบาดของยาเสพติดใน และตอตานการแพร
สถานศึกษาและชุมชน ระบาดของยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

89 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือสนับสนุนใหกับโรงเรียน  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  - ปญหา  - เยาวชน รูอันตราย สวน
แกไขปญหายาเสพติด เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไข ยาเสพติดลดลง จากยาเสพติด การศึกษา
แกโรงเรียน ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน  - เยาวชนสามารถ

จํานวน 4 โรงเรียน เปนแกนนําในการ
โรงเรียนละ 5,000.- บาท ปองกันและตอตาน
 - โรงเรียนบานหนองมวง การแพรระบาดของ
 - โรงเรียนบานหนองบัว ยาเสพติดในสถาน
 - โรงเรียนบานหนองไทร ศึกษา
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๘ แนวทางการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

90 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ  - เพื่อเปนการจัดทําและปรับ  - ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด 50,000 50,000 50,000   - รอยละของ  - ประชาชนท่ัวไป สวน
สะดวกใหคนพิการผูสุงอายุ และ ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  - ติดตั้งราวเกาะจับในหองนํ้า ผูพิการ และ คนพิการ ผูสุงอายุ สวัสดิการสังคม
ทุกคนในสังคมเขาถึงและใช ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุ และ  - สัญลักษณท่ีจอดรถคนพิการ ผูมาใช ไดใชประโยชน
ประโยชนได ทุกคนในชุมชน ใหเขาถึง  - กอสรางทางราด ข้ึน-ลง จากสิ่งอํานวยความ

บริการและใชประโยชนไดจริง ฯลฯ สะดวกไดจริง และ
ตามบันทึกขอตกลงขอความ มีความพรอมในการ
รวมมือตาม มติ ครม. และ รับประชาคมอาเซียน
เตรียมความพรอมเพ่ือรับ
ประชาคมอาเซียน

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ  - เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  - ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณรอบ 100,000 100,000 100,000  - ศูนยพัฒนา  - เด็กมีแหลงเรียนรู สวนการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ใหมีแหลงเรียนรู และสราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ การกําจัด เด็กเล็กฯสะอาด มีความปลอดภัย

ความปลอดภัย วัชพืช ฯลฯ  นาอยู

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

92 โครงการศึกษาดูงานคัดแยกขยะ  - เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน 40,000 40,000 40,000  - ปริมาณขยะ  - เยาวชนและ สํานักปลัด
และการจัดการขยะชุมชนใน ในการคัดแยะขยะ และ และประชาชนท่ีสนใจ ลดนอยลง ประชาชนมีจิตสํานึก
พ้ืนท่ี รักษาส่ิงแวดลอมภายในชุมชน  - จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ  - เพ่ิมรายได ท่ีดีในการดูแลรักษา

 - ชวยลดปริมาณขยะและสง ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก ใหกับครอบครัว สิ่งแวดลอมและปรับ
เสริมความรูใหแกเยาวชนใน ขยะในชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรมใน
เรื่องการคัดแยะขยะท่ีถูก  - นําขยะอินทรียมาทํานํ้าสกัด การท้ิงขยะ
ตองและเหมาะสม ชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร  - ปริมาณขยะลดลง
 - เพ่ือสรางรูปแบบการจัด  - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก  - ปริมาณขยะอินทรีย
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ขยะอินทรีย ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ สามารถใชประโยชย
เพ่ิมรายไดอีกรูปแบบหน่ึง ไดหลากหลายข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -78-

    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
93 โครงการวันทองถ่ิน ไทย  - เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองใน  - จัดหาตนไมตางๆ 10,000 10,000 10,000  -มีพ้ืนท่ี  - ทําใหมีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด

รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง สีเขียวใหชุมชน เพ่ิมข้ึนตามโครงการฯ
พระเจาอยูหัวฯ ภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ี อบต. เพ่ือบรรเทาปญหา
 - สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน  - ดําเนินการปรับปรุงสวน ภาวะโลกรอน
เขามามีสวนรวมในการแกไข สาธารณะ  - อปท.และประชาชน
ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม  - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูก ไดมีสวนรวมในการ
พ้ืนท่ีสีเขียว ตนไมรวมท้ังมีการปรับปรุง รักษา
 - สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน ภูมิทัศนถนนวัฒนธรรม โดยยัง  - ประชาชนเกิดจิต
เปนเมืองนาอยู สวยงาม คงอัตลักษณของทองถ่ินไว สํานึกในการดูและ
และประชาชนมีคุณภาพ รักษาทรพัยากร
ชีวิตท่ีดีข้ึน ธรรมชาติ

94 โครงการอบรมใหความรูแก  - เพื่อใหผูเขาอบรมในชุมชน ผูนําชุมชน ประชาชน ใน 30,000 30,000 30,000  - จํานวนประชาชน  - ผูอบรมเห็นความ สํานักปลัด
ประชาชนดานทรัพยากร ไดเห็นความสําคัญในการ เขตพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย เขาใจธรรมชาติ สําคัญในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
 - เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความ  - ผูอบรมมีเกิดความ
รัก ความหวงแหนใน รัก ความหวงเหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความตะหนักท่ีจะมีสวน สิ่งแวดลอม
รวมในการอนุรักษทรัพยากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๔.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
95 โครงการเยาวชนรวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนมีความรู เยาวชน และผูสนใจเขารวม 30,000 30,000 30,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เยาวชนมีความรู สํานักปลัด

พิทักษสิ่งแวดลอม ความเขาใจปญหาขยะ โครงการ ข้ึนของผูเขาอบรม ความเขาใจ ปญหา
มูลฝอยและนํ้าเสีย มีความรู ความ ขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย
 - เพ่ือสรางความตะหนักถึง เขาใจดาน  - เยาวชนมีความ
ผลกระทบจากปญหาขยะ สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงผลกระบท
และนํ้าเสีย จากปญหาขยะและ
 - เพ่ือใหเกิดกระบวนการมี นํ้าเสีย
สวนรวมของเยาวชนในการ  - เยาวชนมีสวนรวม
รวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม จัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การลดปริมาณขยะ และการ การลดปริมาณขยะ
อนุรักษแหลงนํ้า และการอนุรักษ

แหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

96 โครงการจัดงานวัน  - เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึง  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - คณะผูบริหาร สํานักปลัด
"วันทองถ่ินไทย" พระมหากรุณาธิคุณของ อบต. เจาหนาท่ีเขารวม สมาชิกสภาฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม  - หัวหนาสวนราชการ งานวันทองถิ่นไทย พนักงาน ไดรําลึกถึง
เกลาเจาอยูหัวท่ีทรงมีตอการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง พระมหาธิคุณของ
ปกครองทองถ่ิน ลูกจางประจํา พระบาทสมเด็จ
 - เผยแพรประชาสัมพันธ เขารวมกิจกรรม ใน พระจุลจอมเกลาเจา
ผลงานของ อบต. "วันทองถ่ินไทย" อยูหัว
 - เพ่ือสงเสริมระบอบประชา  - ประชาชนไดรับ
ธิปไตยภายใตหลักการมีสวน ทราบอํานาจหนาท่ี
รวมของประชาชนใหหยั่งราก และผลการดําเนิน
ลึกใจสังคมไทย งานของ อบต.

97 โครงการ อบต.สัญจร  - เพ่ือใหประชาชนเขามามี  - จัดกิจกรรม/การจัด 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดเสนอ สํานักปลัด
สวนรวมในการวางแผน นิทรรศการผลการดําเนินงาน ประชาชนท่ีเขา สภาพปญหาและ
พัฒนา อบต. ของ อบต. รวมกิจกรรม ความตองการใน
 - เพ่ือใหบริการประชาชน ชุมชนของตนเอง
ในดานตางๆ  - ประชาชนไดรับ

สะดวกสบายในการ
มารับบริการตางๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
98 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมราษฎร 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนมี  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด

จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ กระทรวงมหาดไทย วาดวย ทุกครัวเรือนในชุมชน สวนรวมในการ ประชาธิปไตย
แผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาของ  จํานวน 10 หมูบาน จัดทําแผนพัฒนา  - ประชาชนมีสวน

อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน รวมในการบริหาร
 - เพ่ือใหประชาชนในชุมชน องคกรเอกชน จัดการทองถ่ิน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา  - ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน  - ทุกสวนใหเขามามี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - คณะกรรมการแผนพัฒนา สวนรวมในการ
แผนพัฒนาชุมชนและแผน สามป กําหนดความตองการ
พัฒนาตําบล เพ่ือสนองตอ แกไขปญหาเสนอแนะ
การแกไขปญหาและความ ขอคิดเห็น แผนงาน
ตองการของประชาชน โครงการอันเปนสวน

รวม
 - เปนการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
ใหพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน

99 โครงการปกปองสถาบันของชาติ  - เพ่ือเสริมสรางความรัก  - จัดกิจกรรมฝกอบรมและ 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - ชาวตําบลทะเมน- สํานักปลัด
และความสามัคคีของคนใน ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง คนรักชาติ ชัย มีความรัก สามัคคี
ชาติ สถาบันสําคัญของชาติ ไมแบงฝกแบงฝาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
100 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ  - เพ่ือใหคนในชุมชนไดมีการ  - หมูบาน จํานวน 10 หมูบาน 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนมี  - คนในชุมชนไดมี สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในเขตรับผิดชอบตําบล สวนรวมในการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
 - เพ่ือใหคนในชุมชนไดเห็น ทะเมนชัย จัดทําแผนชุมชน รวมกัน
ขอเดน ขอดี โอกาสและขอ  - คุนในชุมชนไดเห็น
จํากัดของชุมชนในการพัฒนา ขอเดน ขอดี โอกาส
อยางมีเปาหมาย และขอจํากัดของ
 - เพ่ือใหคนในชุมชนมีชอง ชุมชนในการพัฒนา
ทางในการแกไขปญหาของ อยางมีเปาหมาย
ชุมชนไดอยางเหมาะสมและ  - คนในชุมชนมีชอง
ครอบคลุม ทางในการแกไข

ปญหาของชุมชนได
อยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
101 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ  - เพ่ือสงเสริมใหคณะ  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 400,000 400,000 400,000  - คณะผูบริหาร  - การปฏิบัติงานของ ท้ัง 5 สวน

ศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูบริหาร สมาชิก และ  บุคลากรของ อบต. สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
สมาชิก  พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต ดูงานใหมีความรูความ อบต.ทะเมนชัย มีประสิทธิภาพ  - ใหบุคลากรมีความรู กองชาง
พ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย  สามารถเพ่ิมมากข้ึน ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก ในการทํางาน ความเขาใจ ในการ สวนการศึกษา

 - เพ่ือจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ พัฒนาตนเอง พัฒนา สวนสวัสดิการ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ชุมชนตามแนวปรัชญา สังคม
ภาพในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง

102 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ  - เพ่ือใหมีเครื่อง เครื่องใช  1. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ เชน 200,000 200,000 200,000  - มีการจัด  - มีเครื่องมือ เครื่อง สํานักปลัด
เครื่องใช เพ่ือการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ใช อยางเพียงพอ กองคลัง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  - การปฏิบัติงานมี กองชาง
การปฏิบัติงาน เครื่องพิมพดีด ฯลฯ ประสิทธิภาพมาก การศึกษา
 - เพ่ืออํานวยความสะดวก  2. จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑ สํานักงาน ยิ่งขึ้น สวนสวัสดิการสังคม

ในการปฏิบัติงาน เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เก็บเอกสาร เต็นท พัดลม โทรศัพท
ชุดโซฟา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตูลําโพงอเนกประสงค  ปากกา
เครื่องเลน VDO กระดาษ ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
103 โครงการเสริมสรางคุณธรรม  - เพ่ือใหผูนําชุมชน หนวย  - จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม 30,000 30,000 30,000  - ผูเขาอบรมมี  - ผูเขาอบรมมีความ สํานักปลัด

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน งานตางๆ ในตําบลมีความรู ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ ความรู ความ รู ความเขาใจในการ
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ความเขาใจ ในการบริหาร บริการและการพัฒนาอยางมี สามารถในการ พัฒนาทองถ่ินนําคุณ-

งานการพัฒนาทองถ่ิน รวม ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงาน รวม ธรรมจริยธรรมใชเพ่ือ
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ถึงมีคุณธรรมและ พัฒนาชมุชนและตน

จริยธรรมมากข้ึน เอง

104 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก  - เพ่ือจัดการเลือกตั้ง  - ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนออก  - ทองถ่ินมีผูบริหาร สํานักปลัด
สภาและผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกท่ีเปนไป

กรณีครบวาระ หรือ กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง มากข้ึน ตามระบอบ
มีการเลือกตั้งซอม ซอม ประชาธิปไตย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
105 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี  - เพ่ือปรับปรุงขอมูลผูเสีย  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 200,000 200,000 200,000  - จํานวนระบบ  - ขอมูลแผนท่ีภาษีมี กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัยพยสิน ภาษี แผนท่ีภาษี ระบบ ฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและ แผนท่ีภาษีและ ความเปนปจจุบัน
จัดเก็บเอกสาร ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจุบัน ทะเบียนทรัพยสิน สามารถนําไปใชอยาง
โปรแกรมแผนท่ีภาษี ท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

106 โครงการจัดวางผังเมืองรวม  - เพ่ือประชุมรับฟงความ  - ประชุมภาคประชาชน และ 20,000 20,000 20,000  - จํานวนผูเขา  - มีกฎกระทรวง กองชาง
คิดเห็นภาคประชาชน และท่ี ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รับการประชุม บังคับใช
เก่ียวของในการมีสวนรวม

107 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - ประชาชนผูซึ่งมีหนาท่ีตอง 10,000 10,000 10,000  - อบต.มีรายได  - ประชาชนไดรับ กองคลัง
นอกสถานท่ี และสามารถจัดเก็บไดอยาง ชําระภาษีในเขต อบต. ในการจัดเก็บ ความสะดวกในการ

ครบถวน ถูกตอง ทะเมนชัย ท้ัง 10 หมูบาน ภาษีเพ่ิมข้ึน เดินทางเพื่อมาชําระภาษี
 - ลดข้ันตอนและระยะเวลา  - อบต.มีรายไดใน
ในการจัดเก็บภาษีจากการ การจัดเก็บภาษี
ปฏิบัติราชการ เพ่ิมมาข้ึน

 - อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมข้ึน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
108 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง  - เพ่ือสนับสนุนศูนยรวบรวม  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000  - มีศูนยรวบรวม  - ศูนยขอมูลขาวสารฯ สวนการศึกษา

ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ดําเนินงานของศูนยขอมุล ขอมูลขาวสาร มีผูดูแลและสามารถใช
จัดจางของทองถ่ินในอําเภอ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง ประโยชนในการ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย อปท. อ.ลําปลายมาศ ท่ีพรอมบริการ ปฏิบัติราชการได

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา



 -87- แบบ ผ. 02

หนวยงานท่ี
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๘ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 6,600,000 อบจ.
๒ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑๖ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 อบจ.
3 โครงการขุดลอกสระหนองแปน  หมู ๘ 2,195,000 2,195,000 2,195,000 6,585,000 อบจ.
๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก หมู ๑๐ 2,155,000 2,155,000 2,155,000 6,465,000 อบจ.

10,550,000 10,550,000 10,550,000 31,650,000รวมท้ังสิ้นจํานวน 4 โครงการ

งบประมาณลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร ท่ี..............................................................................................................
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานหนองเจาหัว  ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางดังกลาวเปนเสนทางท่ีราษฎรใชสัญจรไปมาหาสูกันระหวางบานหนอง

ไทร หมูท่ี 8 ตําบททะเมนชัย บานหนองเจาหัว ตําบลบุโพธิ์  และบานปราสาท หมูท่ี 4 ต.ตลาดโพธิ์
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเดิมเปนถนนดิน และไดพัฒนาเปนถนนลงหินคลุก ราษฎรได
ใชเปนเสนทางขนถายสินคาเกษตรไมวาจะเปน มัน ขาว ออย  เม่ือถึงฤดูฝนจะทําใหสัญจรลําบาก
เนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมบอและไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร นอกจากนี้ประชาชนสวนหนึ่งยังใช
เปนเสนทางหลักในการติดตอกับอําเภอและจังหวัด

เพ่ือยกระดับถนนและผิวจราจร  ใหมีมาตรฐานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและเพ่ือการสัญจรท่ีสะดวกรวดเร็ว ประกอบเสนทางดังกลาวเปนเสนทางลัดเขาสูจังหวัด
บุรีรัมยไดรวดเร็วข้ึน หากไดรับการพัฒนาราษฎรในเขตตําบลบุโพธิ์ และตําบลตลาดโพธิ์ จะไดใช
เสนทางดังกลาว จํานวนเพ่ิมข้ึนจึงจําเปนตองดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพ่ือเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรท้ัง 3 ตําบล

และเดินทางสูจังหวัดบุรีรัมยโดยสะดวก

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว  ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  ขนาด กวาง 4.00 เมตร  ยาว
1,100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร  ไหลทาง (หินคลุก)
กวางขางละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 165 ลูกบาศกเมตร  พิกัด
จุดเริ่มตนโครงการ N.0280795  E.1666724 และสิ้นสุดโครงการ N.0279988
E.1667551
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุ

โพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองไทร

ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (-สองลานสองแสนบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 ลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
10.2 แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
10.3 เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรและเสนทางเขาสูจังหวัดได

โดยสะดวก

(ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 2

1. ช่ือโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมน

ชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางสายดังกลาวไดเชื่อมตอกันมาแตโบราณ ทําใหราษฎรท้ังสองหมูบานไป

มาหาสูกันรวมท้ังท่ีนา ท่ีสวน ของท้ังสองหมูบานยังอยูติดตอกันจึงทําใหตองสัญจรไปมา รวมท้ังเปน
เสนทางท่ีใชขนถายสินคาทางการเกษตรแตถนนสายดังกลาว เปนถนนหินคลุกท่ีไมไดรับการพัฒนา
จึงมีสภาพเปนหลุมเปนบอในชวงฤดูฝน และมีฝุนละอองเม่ือถึงชวงแลงเพราะสภาพถนนแทบจะเปน
เพียงถนนดิน

ประกอบเสนทางสายนี้ ยังสามารถติดตอไปยังอําเภอคูเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย
และเปนเสนทางท่ีเด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนท่ีตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย อีกดวย

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพ่ือเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบลและจังหวัด

ไดสะดวก

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครูอ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร  ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 240
ลูกบาศกเมตร  พิกัด  จุดเริ่มตนโครงการ N.0283652 E.1665867 และสิ้นสุดโครงการ
N.0284547 E.1667034

5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท (-สี่ลานบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 ราษฎรไดใชเสนทางท่ีปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
10.2 ลดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนน
10.3 ลดปญหามลพาทางอากาศ

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 3

1. ช่ือโครงการ
ขุดลอกสระหนองแปน หมูท่ี 8 บานหนองไทร  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยราษฎรหมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ทําการเกษตร และเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวน้ํา ปจจุบันสระน้ําหนองแปน เปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก และพ้ืนท่ีสระน้ํามีสภาพตื้น
เขินมากจึงกักเก็บน้ําไดนอย เม่ือถึงฤดูฝนไมสามารถเก็บกักน้ําได ฤดูแลงน้ําแหงขอด ตลอดจนสัตว
เลี้ยงไมมีน้ํากิน น้ําใชเพียงพอ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงเห็นควร
ดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองแปน เพ่ืออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลน
แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพ้ืนท่ีดังกลาว

ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองแปนข้ึนเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว

3. วัตถุประสงค
3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช

ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา

3.4 เพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองแปน กวาง 140 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 66,542 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนนดิน
เพ่ือการเกษตร เพ่ือมิใหนําดินท่ีขุดข้ึนมาไปท้ิงไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดินลง
สูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพ่ือดําเนินโครงการเดิมเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ N.0280768 E.1666894
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัด

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองแปน หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบล

ทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,195,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งข้ึน
10.2 สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
10.3 สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
10.4 สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ

เลี้ยงสัตว

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 4

1. ช่ือโครงการ
ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสภาพตื้นเขิน จึงกักเก็บน้ําไดนอย ชวงปลายเดือนมีนาคม ถึงตนเดือน
พฤษภาคม ของทุกปน้ําในสระจะแหง ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีบานหนองมวงนอย ประสบปญหาน้ําเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอกับความตองการ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก เพ่ืออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเปนการแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดแคลนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพ้ืนท่ีดังกลาว

ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองอีกเนิกข้ึนเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว

3. วัตถุประสงค
3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช

ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา

3.4 เพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก กวาง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 65,323 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนน
ดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือมิใหนําดินท่ีขุดข้ึนมาไปท้ิงไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดิน
ลงสูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพ่ือดําเนินโครงการเดิม
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ

ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ N.0281457 E.1663919
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
สระหนองอีกเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย

มาศ   จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,155,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งข้ึน
10.2 สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
10.3 สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
10.4 สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ

เลี้ยงสัตว

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



ผ ๐๓ บัญชีสรปุโครงการพัฒนา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา 19 14,050,000 19 14,050,000 19 14,050,000 57 42,150,000
            และระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก
     1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐
            ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
     1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บนํ้า ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๑๘ ๔๑,๕๔๕,๑๐๔
     1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๙,๙๐๐,๐๐๐
     1.5 พลังงานแสงอาทิตย ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๙๖ ๙๔,๗๙๕,๑๐๔
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     2.๑ สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิต ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๙ ๔๒๐,๐๐๐
            ทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร
     2.2 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     2.3 สงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     2.4 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐

รวม ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๘๗๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03
    สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     3.1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ๓ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐
            และภูมิปญญาทองถ่ิน
     3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐
           จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
     3.3 สงเสริมและบูรณาการศึกษา 6 5,185,120 6 5,185,120 6 5,185,120 18 15,555,360
     3.4 ดานการกีฬาและนันทนาการ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๙ ๙๙๐,๐๐๐
     3.5 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๓๙ ๒,๗๔๒,๐๐๐
     3.6 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน ๑๑ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๑๐ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๑๐ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๓๑ ๒๔,๒๘๗,๔๐๐
     3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๓,๒๔๐,๐๐๐
     3.8 ดานการบริการสาธารณะ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

รวม ๕๓ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๕๑ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๕๑ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๑๕๕ ๔๗,๙๖๙,๗๖๐
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     4.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐
            และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
     4.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๙ ๒๑๐,๐๐๐
            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๓๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป

งบประมาณ
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
     บานเมืองท่ีดี
     5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวน ๕ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๑๐,๐๐๐
            ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐
            ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
     5.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๐,๐๐๐

รวม ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๓๙ ๒,๙๗๐,๐๐๐

รวมท้ังสิ้น ๑๐๘ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๑๐๖ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๑๐๖ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๓๒๐ ๑๔๖,๙๓๔,๘๖๔

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป

งบประมาณ



สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล



แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

สวนที่ ๔
แนวทางการตดิตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีลักษณะเปนแผนกาวหนา

และโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ. 2559 จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามโครงการและเม่ือไดรับงบประมาณก็จะนําไปสูการจัดทําแผน
ดําเนินงาน เพ่ือแจกแจงรายละเอียดเปาหมายและข้ันตอนวิธีการดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้
ตั้ ง เปาหมายการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาสามปนี้   เปนการตั้ งตามประมาณ
การงบประมาณลวงหนาในแตละปงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ จึงเปน
การยากท่ีจะวัดผลสําเร็จของทุกโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนานี้  เนื่องจาก หากงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาไมเปนไปตามท่ีไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการพัฒนาไมเปนไปตามท่ีไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนโครงการและจะสงผลกระทบตอการกําหนดเปาหมายของโครงการในแผนพัฒนาดวย
อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพ่ิมข้ึนทุกป  ดังนั้น  การ
วัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพ่ิมข้ึนทุกป
ดังนั้น  การวัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้จึงไมสามารถท่ีจะวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ป  ไดอยางถูกตอง เนื่องจากโครงการของปแรกใน
แผนพัฒนาสามป  จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ  หากจะติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานให
ถูกตองและเปนธรรมกับผูปฏิบัติงานและผูประเมินผลงาน  โดยยึดผลประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินเปนสําคัญ  จําตองดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนรายป  เฉพาะ
โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้  จะดําเนินการประเมินเฉพาะโครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้  โดยใชระบบการติดตามและประเมินผล
ดวยตนเอง (Self Assessment Report) กลาวคือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองทําความตกลงรวมกันถึงหลักเกณฑในการกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด  เกณฑวัด  ชวงปรับเกณฑการแบงน้ําหนักในแตละตัวชี้วัดโดยท่ีเกณฑการวัดจะมี
5 ชวงการวัด หรือคะแนนเต็ม 5 น้ําหนักรวมไมเกิน 100

ท้ังนี้  เกณฑในการวัดจะใชเกณฑท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดท้ังเชิงคุณภาพ ปริมาณ
เวลา  ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือกระบวนงานและการติดตามประเมินผลตามแนวการติดตาม
ประเมินผล ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน



ห น า | 100

แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือ อปท. องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน
3. มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับศักยภาพของทองถ่ิน
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

การวัดและการนําเสนอ
- โดยความถ่ีท่ีใชวัด : หลังจากท่ี อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการน้ัน
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4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน………………………………………………….
1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ สํารวจความคิดเห็น...............คน

ประเด็น
คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม 10

คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม

ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

1.
2.
3.

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผล

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคา
คะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือก

ตัวชี้วัดท่ีเม่ือหนวยท่ีวัดเพ่ิมแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เชน รายไดครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยท่ีทําการวัด
เพ่ิมข้ึนหรือไม ถาเพ่ิมแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนท่ีกําหนด แตหากวาหนวยวัดเทา
เดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน
3. ตารางแสดงจํานวนความถ่ี และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม

ประเด็น
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมลูของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคดิเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดาํเนิน
โครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการคอบ
สนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ /กิจกรรม

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่
พอใจปานกลางและพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  ท้ังนี้ควรกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  แลวรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ผูดําเนินการประเมิน
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตําบลทะเมนชัย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนตําบลทะเมนชัย

หนวยงานประสานและประมวลผลการประเมิน
งานแผนและงบประมาณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แนวทางการนําเสนอแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ิน ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถ่ินตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการ  และศักยภาพของทองถ่ินรวมท้ังมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและ
ทองถ่ิน ตลอดท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดําเนินการ ดังนี้

1) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทาง
หรือกลยุทธไปสูแผนงานและโครงการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ป แลวองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยเปนผูดําเนินการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ

2) การสนับสนุนใหหนวยงานอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดเปน
ผูดําเนินงานในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมในการดําเนินงาน หรือมีหนวยงานอ่ืน
มีความพรอมในการดําเนินงานมากกวา

3) ใหความรวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงาน
ในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงาน โดยดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการหรือ
คณะทํางาน/คณะกรรมการ

4) การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูจัดสรร
งบประมาณ และการดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยผานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินอําเภอ
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาไดดําเนินการนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมาย อนึ่ง เปาหมายการ
ดําเนินงานจะตองมีการประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน

1) ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

ในปจจุบันเรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีได
กําหนดไวไดโดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร  โดยขอมูลท่ีไดจะถูก
สงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit)
ซึ่งไดแก “องคกรบริหารสวนตําบลประเมินผล” ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีได
จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม
ของจังหวัดนอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning
System) วาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไมอยางไร องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวเพียงใด  การดําเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางไร  เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต

2) องคประกอบของระบบการติดตามและประเมิน
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครั้งนี้  ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของ
กระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมิลผลลัพธ (Output, Goat) ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได ดังนี้

2.1 สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ  ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตอง “มี” เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อันไดแก แผนยุทธศาสตรผูประเมิน ผู ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผน
ยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีมีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งเปนหนวยติดตามและ
ประเมินผล (M&E Unit) เพ่ือเปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัดไว
โดยบทบาท M&E Unit ตอปจจัยนําเขาก็คือการเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตรซึ่งเครื่องมือท่ีใชการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเองครั้งนี้  ไดแก  แบบชวยกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใช
กระบวนการครบทุกข้ันตอนหรืออยางไร

2.2 สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ  ชวงของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของทองถ่ิน  ท้ังในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เทศบาล
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดเปนการติดตามรายไตมาส คือ ไตรมาสท่ี 1
(ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาศท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
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มาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาวเปนการติดตามผลข้ันกลาง
(IR Intermediate Result) ของแตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีได
กําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวยงานในการประสานทองถ่ินในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เปนชวงท่ีทําใหทราบ
วา  แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้  การติดตามในทุก
ชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ี
กําหนดไวได  ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
นี้โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนสามป

2.3 สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตาม
ผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุด
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาในแตละป  ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนด
ไวหรือไม  รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด  เพ่ือ
เปนหนวยในการรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนสําหรับบุคลากร  หนวยงาน  และ
องคกรท่ีเก่ียวของได  และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต
โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลผลลัพธ  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดย
มีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน ไดแก  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวขอตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  ความถึงพอใจของผู ท่ีเ ก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก

ประโยชนของการติดตามประเมินผล
ผูติดตามและประเมินผล จะตองทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลให

ผูบริหาร ทราบ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพ่ือขจัดขอผิดพลาดท้ังหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา  และ

คาใชจายของโครงการที่จะดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกัน
2. ในระหวางมีการปฏิบัติงาน หากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา

กับการปฏิบัติงานข้ึน ก็จะสามารถปรับปรุงหรือแกไข  ใหสอดคลองกันไดในทันที โดยไมตองเสียเวลา
เริ่มตนใหม

3. การประเมินผลทําใหทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบและ
ขอบกพรองของโครงการ เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในคราวตอไป

4. เพ่ือประโยชนการวางแผนโครงการอยางตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด



ภาคผนวก
ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข  การประเมินคุณภาพของแผน
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แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.

ประเด็นพิจารณา คะแนน

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65
3.1 วิสัยทัศน (5)
3.2 พันธกิจ (5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10)

รวม 100

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปทีผ่านมามกีารดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญเพ่ือชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.

25

4

(2)
(2)

5
(3)

(2)

5

(2)
(3)
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○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.

- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลู
พ้ืนฐาน

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดนช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ี
นําเสนอ

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

65

(3)

(2)
3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวาม
ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

5
(3)
(2)

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ

○ คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพ้ืนท่ี
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กจิกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

13
8
(3)

(3)
(2)
5

(3)

(2)

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ท่ี
เก่ียวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได



คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานท่ีไดรับการยกฐานะจากสภา

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล  เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและเปนหนวยราชการสวนทองถ่ิน  มีอํานาจในดานเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม
และใหบริการ  แกไขปญหาของชุมชนทองถ่ิน  เพ่ือใหไดรับความสะดวกสบาย  ตามความตองการ
ของชุมชน

ดังนั้นเพ่ือใหบริการ  การพัฒนา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึง
ประสงค  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ. 2559-2561) ข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ
จังหวัด

ทางคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ผูนําหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ตลอดจนสวนราชการตาง ๆ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมขอมูลและปญหาความตองการของ
ประชาชนทุกกลุม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)

เอกสารเลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน  เพ่ือไปสูการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป  ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของ  ท่ีจะนําไปเปนเกณฑใน
การตัดสินใจเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

คณะผูจัดทํา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน



สารบัญ
คํานํา หนา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 1
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 2
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 2
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 8

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา 9
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 14
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 14

สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 16
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 38
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 86
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 95

สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 98
4.2 ระเบียบ  วิธีในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 100

ภาคผนวก   ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข  การประเมินคุณภาพของแผน
- ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



สวนที่ ๑
บทนํา



แผนพัฒนาสามปี ประจาํปี ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

สวนที่ ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559-2561 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดตรงกับสภาพปญหาในตําบลและ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559–2561) ไดรับความรวมมือจาก
ประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของของอําเภอลําปลายมาศ

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไวเปนการดําเนินการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพัฒนาให
มากท่ีสุด

ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป  ดังนี้

แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี

หลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด
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แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกรองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1. เพ่ือเรงรัดการพัฒนาหมูบาน ตําบล โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน
3. มุงใหประชาชนในหมูบานมีความรู พัฒนาดานความคิด ติดตามขาวสารขอมูล
4. เพ่ือพัฒนาสงเสริมการศึกษา และการกีฬา
5. เพ่ือพัฒนาทางดานสังคม ชุมชน ใหมีการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ใหองคการบริหารสวนตําบลให

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
7. เพ่ือสงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชน
8. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
9. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
10. เพ่ือปรับปรุงระบบบริการในสวนราชการตางๆ ใหมีความสะดวก รวดเร็ว

ถูกตอง สนองตอบตอปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน
ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป  พ.ศ.
2557- 2559 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเก่ียวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาคม
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(5) ผูแทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ
(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการและเลขานุการ

(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ
(3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก

จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวน

ทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ
กรรการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร

การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาท่ีสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพ่ือเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป

แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมท่ีกําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
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ตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได รวมท้ังกําหนดโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ี
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา

4. โครงการ / กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในข้ันตอนนี้
จะตองดําเนินการ ดังนี้

(1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนว
ทางการพัฒนาเชนใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนว
ทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด
“โครงการปรับปรุงสถานท่ี
ประวัติศาสตรประสาทเกา” หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตอง
กําหนดหวงเวลาการดําเนินงานท่ีสอดรับกัน

(2) ให พิจารณานําโครงการ กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ี เ กิน ขีด
ความสามารถในการดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนา
สามปในชวงถัดไปดวย เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการ
พัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตอง
พิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
ระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได

(4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ัน
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

4.1 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.2 ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.3 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการหรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออก อยางนอยสามประเภท คือ

- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทงดานการบริหารจัดการท่ีจะ
ดําเนินการไดเอง
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- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีแตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ

- โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาด
ใหญหรือเปนโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริหารสาธารณะดังกลาว
อยูแลว ท้ังนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู
แลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)

ข้ันตอนท่ี ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บ

รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปแลว ยัง จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพิจารณา แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
ท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได

2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมา

และนําเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมาโดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ(สําหรับองคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)

2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ในท่ีประชุมรวมกัน

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาคม / ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)

ในกรณีท่ีเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถ่ิน(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
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3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใตยุทธศาสตร จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลายซึ่งลวนแลวแตมีความ

จําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญ
ความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน ท่ีประชุมจะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับ
ความสําคัญอยูในลําดับหลังๆจะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น
อาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ

วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพ่ือนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญท่ีเปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อ่ืนๆซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม

4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ

พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก ดังนั้นเพ่ือ
ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา

1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้ง องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแตข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป

2. ในข้ันตอนนี้ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีจะตองดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย
ซึ่งท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพัฒนาท่ีกําหนดอยางรอบคอบ เพ่ือใหไดโครงการ / กิจกรรมท่ีครบถวน ซึ่งอาจจะมีท้ัง
โครงการ / กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการ
กับหนวยงานอ่ืน หรือโครงการ / กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ
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(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาท้ัง
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา

(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมในปตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากความจําเปนเรงดวน ขีด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการใยปแรกของแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป

โดยมีเคาโครงการ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนท่ี 1 บทนํา
สวนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา
สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล

ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ข  การประเมินคุณภาพของแผน

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดเวทีประชาคมซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ี
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการ

พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป



ห น า | 8

แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนาปญหา ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารรารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆท่ีอาจเชื่อมโยง
และสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย
1. เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลงงบประมาณ

ภายนอก รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาใหความหมายอยางกวางและ
อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย

3. วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ

4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและ
ศิลปท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง



สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา
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สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

2.๑ การสรุปสถานการณการพ ัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปท่ีผานมา

โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1 ดังนี้

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)

1. ยุทธศาสตรดานการ
โครงสรางพื้นฐาน

- มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก
ประชาชนเดินทาไปมาสะดวกย่ิงขึ้น
- มีการปรับปรุงถนนใหประชาชน
สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก
- มีการพัฒนาแหลงนํ้า  เชน  การ
ขยายระบบประปา ขุดลอกคลอง

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทอถิ่นไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ
- การคมนาคมระหวางหมูบานไม
สะดวก

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณโครงการกอสรางถนน
ปลอดฝุนพัฒนาแหลงนํ้า และ
กอสรางประปาหมูบาน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
ความสอดคลอง

- การเปล่ียนแปลงนโยบายและ
บุคลากรรัฐท่ีเกี่ยวของ
- ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให
เปนของ  อบต. การซอมแซมหรือ
ปรับปรุงเกิดความลาชา
- ประชาชนไมลงชื่อยินยอมมอบ
ท่ีดินในการดําเนินตามโครงการ
กอสราง

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
2. ยุทธศาสตรการ
พฒันาดานคุณภาพชีวติ

- มีชมรมผูสูงอายุ
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
สวัสดิการใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
- มีการอนุรกัษวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ย่ังยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ เขาพรรษา

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ
- การจัดทําฐานขอมูลทางดาน
สังคมไมเปนระบบ
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา(ตอ)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจดัสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางท่ัวถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม

- การประชาสมัพันธจากภาครัฐไม
ท่ัวถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ยังชีพ

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชมุชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

- องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใน
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
- องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน
กิจกรรมฝกทบทวน อปพร. เพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ
- องคการบริหารสวนตําบลมีบริการชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
-มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

- มีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏบิัติ
หนาท่ี
-ประชาชนใชนํ้าโดยไมคํานึงถึงผลท่ี
จะตามมา

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ประชาชนมีนํ้าดื่มนํ้าใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว

- ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเท่ียว

- เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร - ขาดแคลนนํ้าในการเพาะปลูก
- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

- ขาดแคลนนํ้าในการทําเกษตร

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี

- ประชาชนขาดความรูเรื่องการคดั
แยกขยะ
- ประชาชนยังมีแนวความคิดเปนอยู
แบบสันโดษ
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่น

- มีสถานศึกษาระดับประถมในพ้ืนท่ี
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งาน
ประเพณีสงกรานต กีฬา เขาพรรษา
วันผูสูงอายุ

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการ

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
ความสอดคลองกับภาครัฐ

- มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา
และเด็กประถามศึกษาในพ้ืนท่ี
นอย

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

- ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน
สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขา
รวมระชาคมมากข้ึน
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน
- มีผูนําท่ีเขมแข็ง
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพ่ิมจํานวนมาก

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการขาดการ
ประชาสัมพันธและแนะนํา
ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน
สงเสริมสนับสนุนการอบรมให
ความรูตอบุคลากร
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.

- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
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การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕7- ๒๕59) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐) นั้น

จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ได
สรางความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ ไดผลเปนท่ีนาพอใจ สังเกต
ไดจากการสอบถามจากประชาชนภายในทองถ่ิน การประชาคมหมูบาน และถึงแมวาจะมีขอ
รองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ก็จะออกไปรวม
แกไขปญหานั้น ๆ เสมอ ซึ่งแนวทางการพัฒนาข้ันตอไปควรท่ีจะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคุณภาพชีวิตและดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนท่ีเหมาะสม จากการประเมินผล
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีผานมา คือแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9) ถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประสบความสําเร็จเปน
อยางดี และจากผลดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน จากสวนราชการอ่ืน ๆ ภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย จากภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดระดมความคิด วิเคราะหปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน

ท่ีประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT Analysis และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑท่ีจะใชสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญปริมาณปญหา  ขนาดของกลุมคนท่ีไดรับประโยชน  ความรายแรงและความเรงดวน
โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา  เหตุ
รําคาญ ปญหายาเสพติด  ปญหาสุขภาพ  ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน  กลุมอาชีพ  ปญหาการศึกษา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตามลําดับโดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุข
ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีด”ี

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้

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

โครงสรางพ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แหง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ

- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครอง
บริหารพัฒนา

- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการ
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สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการอ่ืน

ในพ้ืนท่ี
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได
- มีกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม รานคาชุมชน ท่ีเอ้ือ

ประโยชนใหกับคนในชุมชน
(๒) จุดออน ( W : Weakness )

- เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน
- ขาดระบบการวางผังท่ีไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับท่ีสูงข้ึน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีไมท่ัวถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมท่ีใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี

(๓) โอกาส ( O : Opportunity )
- จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย  ท่ีมีแผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย  สามารถ

รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไดเกินกวา

ประมาณการปงบประมาณท่ีผานมา
- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร
- องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคา

ประเภทตางๆ
(๔) ขอจํากัด ( T : Threat)

- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรูและพ้ืนฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ประชาชนขาดแหลงเงินทุนท่ีใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพ
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางท่ี 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน

ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้น
ลดลง
รอยละ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

1.โครงการสรางพื้นฐาน 10 1,484,000 12 1,992,500 เพิ่มข้ึน
34.26

2.ดานเศรษฐกิจ 1 50,000 0 0 ลดลง
100

3.ดานคุณภาพชีวิต 0 0 0 0 -
4.ดานพัฒนาสังคม 16 962,520 13 925,000 ลดลง

3.89
5.ดานแหลงน้าํ 0 0 0 0 -
6.ดานสาธารณสุข 6 550,000 5 339,000 ลดลง

38.36
7.ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม 12 3,141,120 10 3,460,600 เพิ่มข้ึน

10.17
8.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชย-
กรรม และการทองเท่ียว

0 0 0 0 -

9.ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม/

0 0 1 10,000 เพิ่มข้ึน
100

10.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 7 862,000 8 985,000 เพิ่มข้ึน

14.26

รวม 52 10,190,760 49 7,712,100 ลดลง
24.32

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนนิโครงการพฒันาตามแผนพฒันาในดาน

ตางๆ ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพืน้ฐานอัน

ไดแกถนน เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลทะเมนชัย ตลอดจนเปนการ



ห น า | 15

แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

เสริมสรางและวางรากฐานคามม่ันคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต

(2) ดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ  ใน
ตําบลใหดําเนินไปดวยความมั่นคงย่ิงขึ้น และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิธีทาง
ธุรกิจใหมๆ

(3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา
ใหแก  สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี  เชน  การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน  นอกเหนือจากท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืน และดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล

(4) การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ได
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  สามารถยกระดับ
รายไดของประชาชนใหสูงข้ึน

(5) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและทองเท่ียว ได
ดําเนินการฟนฟูและอนุรักษลําคลอง  ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมท่ีดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป  เพ่ือใหเปน
ทรัพยากร.ธรรมชาติของชุมชนและเพ่ือชุมชนท่ียัง่ยืนตอไป

(6) การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ได
ดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

(7) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญหาทองถิ่น ไดจัดใหมีงาน
ประเพณีตางๆ  เชน งานวันข้ึนปใหม  การจัดกิจกรรมวันเด็ก  งานประเพณีสงกรานต  และงานรัฐพิธี
อ่ืนๆ  เปนตน  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ควบคูไปกับ
ความรูในวิทยากรสมัยใหม

(8) ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี เปนการพัฒนาครอบคลุกกิจกรรมท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลพึงกระทํา  เพ่ือเผยแพรการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง ท้ังหวงแหนและรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการปรับปรุงและจัดการระบบบริหารใหสามารถอํานวยการ
บริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสงเสริมความรูความสนใจกับกิจกรรมของ
ทองถ่ิน การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได



สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือเปน
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรท่ี
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

๒. พันธกิจ (MISSION)

ھ ทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม
กาวล้ําการศึกษา พัฒนาทองถิ่น ھ

1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา ระบบ
โทรคมนาคม

2. การบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร

3. การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ

4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
7. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
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๓. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู  สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอท่ัวถึงและได

มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ

ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร

หลักท่ีดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน  เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา

ระบบโทรคมนาคม”

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา

ปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให

เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
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ตัวช้ีวัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี

ติดตั้ง และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาได

ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
8. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง    ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ

แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
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5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของรายไดจากการทองเท่ียว
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู

ขอมูลขาวสาร  และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ี
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10
(พ.ศ.2550-2555)

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน

ประชาชน และผูสูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ

ตัวช้ีวัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย  ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง

การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ

พัฒนา
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3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมของ อบต.

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
3. สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย

5.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

5.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )

ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเปนสุข

“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคา
การจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเท่ียว การชวยเหลือและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การ
สาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”
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5.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร

ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"

5.4 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม ”

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  lssues )
ประเด็นยุทธศาสตรที 1 : ดานเศรษฐกิจ

พันธกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของเครือขายการทองเท่ียว
5. จํานวน อปท. ท่ีรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียว
6. จํานวนประชาชนท่ีมารับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน)
7. รอยละท่ีลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ี (ไร)
8. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แหง)
15. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน

ประกอบการ
18. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
19. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กลยุทธ
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเท่ียว
8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
12. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "

เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
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(วัฒนธรรม)
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.

2. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน

อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากข้ึน (สาย)
6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือ

เพ่ิมรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ

มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
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กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนท่ี
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยนื
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนท่ีชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน
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กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ

“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”

เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา

เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดท่ี

ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคท่ีปองกันปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด
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10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
13. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพ่ือความ

ม่ันคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศ

เพ่ือนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ

ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพ่ือปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภยัสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการท่ีดี

กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
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4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน
8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการ
พันธกิจ

"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค

1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน

การเงิน/การพ่ึงพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเม่ือสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัด(คร้ัง)
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กลยุทธ
1. พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมย่ังยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล

3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง

ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดีมีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพอ

ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  แบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก

เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต  และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความม่ันคงในอาชีพ  และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัด

1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ  พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ิมข้ึน
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน

สาธารณสุข
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียว
เปาประสงค (Goals)

1. บริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน

กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
2. อนุรักษ ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการทองเท่ียว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ

ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวช้ีวัด
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธท่ี

เพ่ิมข้ึน
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
วงจร

เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน

ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพ่ือการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
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7. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย

และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมสรางความม่ันคงและความสงบ
เรียบรอย

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)

1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน

ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาท่ีของพลเมืองไทย เพ่ือ

ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอ่ืน
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง

เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ท่ัวถึงและ
เปนธรรม

ตัวช้ีวัด
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดน
2. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการวาง

ผังเมืองท่ีมาตรฐาน
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)

1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี

สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
ตัวช้ีวัด

1. รอยละของการบริหารท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการกําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา

บุคลากร
7. รอยละของงานท่ีบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
6.1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร

การพัฒนาการเมืองการบริหารเพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ท่ีไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถ่ินในโการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุคคล ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี และ
เปนหนวยบริการสังคมท่ีดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายม่ี
เก่ียวของ สรางกระบวนการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน
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ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมท้ังสราง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพ่ือรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองท่ีนาอยู ชุมชนท่ีนาอยูอยางยั่งยืน

1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการเก่ียวของ รวมท้ังเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความท่ัวถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ

6.2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ

จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี

ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา

2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพ่ือสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพ้ืนท่ี ประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว

2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา
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6.3 นโยบายการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ดังนี้

3.1 สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหไดตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ิน

6.4 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย

รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ ดังนี้

4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน

4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม

4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ท่ีเปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค

6.5 นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน เปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้

5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุมใหมีความเขมแข็งยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ิน และ
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กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ

5.2 สนับสนุน สงเสริมดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย

5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนท่ี

5.4 สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวท่ีดีในการ

เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท

6.6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพ่ือการเกษตร และการติดตั้งๆฟฟาสาธารณะให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม

6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําท่ีมีอยูเดมิใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม

6.3 สนับสนุนใหมีถนนสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย

6.4 สนับสนุนใหมีระบบชลประทานสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอ
บาดาลใหครอบคลุมท่ัวถึง

6.5 มุงม่ันประสานงานในโครงการเกินศักยภาพท่ีใชงบประมาณมาพัฒนา เชน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย

6.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต เพ่ือ

อํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของชุมชน และสถานท่ีตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
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7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน

7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุง



ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเกาตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมู 4 บานหนองมวง 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 4 บานหนองมวง คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณ ประโยชน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

๒ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต ประโยชน ในการเดินทาง
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. เสริม
ไหลทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม.

แบบ ผ.01    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีผานมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
ติดตั้งปายโครงการตามแบบของ
อบต. จําวน 1 ปายพรอมติด
ต้ังปายแนะนําโครงการอีก 1 ปาย

๓ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 8 บานหนองไทร 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 8 บานหนองไทร คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. ประชาชนท่ีไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 ม. ปริมาณ ประโยชน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กอสรางถนน คสล. 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รอยละ  - ประชาชนไดรับ อบจ.
หมูท่ี 8 บานหนองไทร สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม ท่ีไดรับประโยชน ในการเดินทาง  การ
เช่ือม บานหนองเจาหัว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน นอยกวา 4,4000 ตารางเมตร คมนาคม และถนน
ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ  ไหลทางหินคลุกกวาง มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ขางละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
165 ลูกบาศกเมตร

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 15 หนองมวงใต 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 ม. ปริมาณ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
เสนรอบหมูบานดานทางทิศ คมนาคมสะดวก กวาง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
ตะวันตก หนา 0.15 เมตร  ปริมาณคอน

กรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

 งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
7 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน  - กอสรางถนน คสล. 4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ  - ประชาชนไดรับ อบจ.

หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา สําหรับใชในการคมนาคม กวาง 5.00 ม.ยาว 1,600 ม. ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย ท่ีไดรับประโยชน ในการเดินทาง  การ
เช่ือม บานโบย ต.พระครู ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กวา 8,000 ตารางเมตร ไหลทาง คมนาคม และถนน
อ.เมืองบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
240 ลูกบาศกเมตร

๘ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 4 คมนาคมสะดวก สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณหิน คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
เสนตะโกถึงลําหวยไผ คลุกไมนอยกวา 1,170 ลบ.ม. มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

พรอมเกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุก กวาง 3.00 ม.
ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา
ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา



 -42-

   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
9 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 9 บานหนองบัว 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 9 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวก ปลอดภัย
บานหนองบัว สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

10 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 10 บานหนองมวง 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง
พรอมลงหินคลุก  หมูท่ี 10 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวกปลอดภัย
บานหนองมวงนอย สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไมนอย มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

กวา 1,170 ลบ.ม พรอมเกรด
ปรับแตงงานลงหินคลุก กวาง
 3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย
 0.10 ม.ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา



  -43-

   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
11 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  - เพ่ือใหประชาชนมีเสนทาง  - หมูท่ี 12 ขนาด 4 ม. 100,000 100,000 100,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมลงหินคลุก หมูท่ี 12 คมนาคมสะดวก กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม. คมนาคมท่ีเปน ความสะดวกปลอดภัย
บานบุตาริด สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง

นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
 - งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

12 โครงการกอสรางลาน   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน  - หมูท่ี 11 พ้ืนท่ีสาธารณะ 100,000 100,000 100,000  - มีสถานท่ีออก  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
อเนกประสงคหมูท่ี 11 ท่ีในการออกกําลังกาย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา กําลังกายแบบมี  ท่ีการออกกําลังกาย
บานหนองนํ้าขุน   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี 0.10 ม. บริเวณรอบสระนํ้า มาตรฐาน  - มีสถานที่ทํากิจกรรม

  - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ หนองแสง รายละเอียดตาม ตางๆของหมูบาน
แบบแปลนท่ี อบต. กําหนด

13 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า  - เพ่ือเปนทางนํ้าไหลเขา  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - มีนํ้ากักเก็บ  - ประชาชนมีนํ้าใช กองชาง
เขาสระหนองไฮ  หมูท่ี 8 สระหนองไฮ กวาง 0.40 ม. ลึก 0.20 ม. ตามฤดูกาล อยางเพียงพอ
บานหนองไทร  - เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใชอุปโภค ยาวโดยรวม 208 ม.

บริโภค  และการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา

แบบ ผ.01

ท่ี
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
14 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  - เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - ลดปญหานํ้า  - นํ้าท่ีทวมขังมี กองชาง

คสล. พรอมฝาปด   หมูท่ี 9 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม. ทวมขัง ทางนํ้าไหลผาน
บานหนองบัว ไดมาตรฐาน ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย สะดวกข้ึน

15 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  - เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย  - กอสรางรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - ลดปญหา  - นํ้าท่ีทวมขังมีทาง กองชาง
คสล. พรอมฝาปด หมูท่ี 11 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม. นํ้าทวมขัง นํ้าไหลผานไดสะดวก
บานหนองนํ้าขุน ไดมาตรฐาน ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย ข้ึน

16 โครงการจางเหมาฝาปด  - ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  - จางเหมาฝาปดรางระบายนํ้า 100,000 100,000 100,000  - มีฝาปดราง  - ลดอุบัติเหตุจาการ กองชาง
รางระบายนํ้า หมูท่ี 17 เด็กพลัดตกลงไป กวาง 0.50 ม. ยาว 250 ม. ระบายนํ้า พลัดตกรางระบายนํ้า
บานใหมอัมพวัน

17 โครงการซอมแซมถนนภายใน  - เพ่ือซอมแซม/ปรับปรุง  - ซอมแซมถนนโดยวิธีปะหลุม 300,000 300,000 300,000  - มีเสนทาง  - ประชาชนมีเสนทาง กองชาง
พ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย ถนนท่ีเสียหาย  ความยาวโดยรวม 700 เมตร คมนาคมท่ี ในการเดินทางไป มา

 - พัฒนาระบบการคมนาคม หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ปลอดภัย ปลอดภัย
ขนสงใหมีความสะดวก 340 ตารางเมตร
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
18 โครงการกอสรางท่ีทําการ  - เพ่ือกอสรางสถานท่ีทําการ  - จัดสรางอาคารสํานักงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000  - มีท่ีทําการของ  - อบต.มีสถานท่ีทํา กองชาง

สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย สํานักงาน อบต. สถานท่ีทําการและอาคาร อบต.ท่ีไดมาตรฐาน การท่ีมีประสิทธิภาพ
อเนกประสงคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ในการบริการ

ประชาชนมากข้ึน

19 โครงการกอสรางหองนํ้า  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - กอสรางหองนํ้าท่ีหอประชม 250,000 250,000 250,000  - รอยละ  - มีหองนํ้าไวบริการ กองชาง
หอประชุม ใหกับประชาชน อบต.ทะเมนชัย ของประชาชนมา ประชาชนและ

ประชุมท่ีอบต. เจาหนาท่ี
ไดใชบริการ
หองนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

 งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๒๐ โครงการซอมแซมไฟฟาแสง  - เพ่ือบํารุงรักษาไฟฟา  - จางเหมาบริการเพ่ือซอม 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐  - มีไฟฟา  - ประชาชนมีความ กองชาง

สวางสาธารณะ สาธารณะใหพรอมใช แซมไฟฟาสาธารณะในพ้ืนท่ี สาธารณะท่ีใชงาน ปลอดภัยในชีวิตและ
 - ทางสาธารณะมีไฟสอง ไดทุกพ้ืนท่ี ทรัพยสินมีแสงสวาง
สวางเกิดความปลอดภัย ในยามค่ําคืน

21 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ  - เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีไฟฟาสาธารณะ  - ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน 200,000 200,000 200,000  - มีไฟฟา  - ประชาชนมีความ กองชาง
ลําปลายมาศ (ไฟทาง)สองสวางคลอบคลุม การไฟฟา ติดตั้งขยายเขตแนว สาธารณะเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ
  - โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต เกษตร อาชญากรรม  - มีไฟฟาสองสวางใน
     สาธารณะ และทรัพยสินของประชาชน ในพ้ืนท่ีลดลง เวลากลางคืน
  - โครงการติดตั้งโคมไฟฟา ในเวลากลางคืน
     สองสวางสาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บนํ้า
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
22 โครงการขุดลอกสระหนองแปน  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขุดลอกสระหนองแปน 2,195,000 2,195,000 2,195,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า อบจ.

แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 8 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 บานหนองไทร ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน กองชาง
บานหนองไทร และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 8 ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประโยชนจาก ทําเกษตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา แหลงนํ้า
66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายนํ้า และ
สรางถนนดินเพ่ือการเกษตร

๒๓ โครงการขุดลอกสระหนองบัว  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขุดลอกสระหนองบัว 1,401,000 1,401,000 1,401,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 9 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 9 บานหนองบัว ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานหนองบัว และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 100 เมตร ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 9 ยาว 119 เมตร ลึกจากสภาพ ประโยชนจาก ทําเกษตร
เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม แหลงนํ้า
นอยกวา 34,262 ลบ.ม.

๒๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  ขนาด กวาง 150 เมตร 2,155,000 2,155,000 2,155,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า อบจ.
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 10 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน กองชาง
บานหนองมวงนอย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 10 65,323 ลูกบาศกเมตร ประโยชนจาก ทําเกษตร
 พรอมวางทอระบายนํ้า แหลงนํ้า
สรางถนนดินเพ่ือการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -48-

    ๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บนํ้า (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
25 โครงการขุดลอดลําหวยบุตาริด  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขนาด กวาง 12 เมตร 273,000 273,000 273,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง

หมูท่ี 12 บานบุตาริด และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร  ปริมาณดินขุด ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานบุตาริด แหลงนํ้า

26 โครงการขุดลอกสระหนอง  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า   - ขนาด กวาง 220 เมตร 7,112,000 7,112,000 7,112,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
ผาขาว แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 226 เมตร ความลึกเฉล่ีย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
หมูท่ี 15 บาหนองมวงใต และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 15 นอยกวา 215,349 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานหนองมวงใต แหลงนํ้า

๒๗ โครงการขุดลอกสระหนองไทร  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  ขนาด กวาง 90 เมตร 712,368 712,368 712,368  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 16 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 120 เมตร ลึกจากสภาพ ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานนอยพัฒนา และอุปโภค - บริโภค ใหกับ เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดิน ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 16 ขุดไมนอยกวา 21,600 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานนอยพัฒนา แหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๒๘  โครงการขยายเขต/ซอมแซม  - เพ่ือขยายเขตจําหนายนํ้า  - ปรับรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง

ระบบนํ้าประปา หมูท่ี 6 ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
บานบริหารชนบท พ้ืนท่ี ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ มาตรฐาน เพียงพอ

พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

๒๙  โครงการขยายเขต/ซอมแซม  - เพ่ือขยายเขตจําหนายนํ้า  - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ระบบนํ้าประปา หมูท่ี 12 ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
บานบุตาริต พ้ืนท่ี ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ มาตรฐาน เพียงพอ

๓๐ โครงการกอสรางระบบประปา  - เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช  - กอสรางระบบประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - มีระบบประปา  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ผิวดิน หมูท่ี 15 อุปโภค-บริโภค ขนาดความจุหอถังสูง 30 ลบ.ม. หมูบาน อุปโภค บริโภคอยาง
บานหนองมวงใต เพียงพอ

๓๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา  - เพ่ือใชในกิจการประปา  - ติดตั้งปมนํ้าเครื่องซัมเมอรส 100,000 100,000 100,000  - กิจการประปาของ  - กิจการประปาของ กองชาง
หมูบาน  หมูท่ี 17 ขนาด 1 แรง หมูบานมีประสิทธิ- หมูบานมีประสิทธิ-
บานใหมอัมพวัน  - ติดตั้งตูคอนโทรลระบบปมนํ้า ภาพมากข้ึน ภาพในการทํางาน

 - งานเดินทอ PVC ประสาน
ระบบหอถังสูง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



 -50-

    ๑.๕ แนวทางการพัฒนาดาน พลังงานแสงอาทิตย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
32 โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง  - เพ่ือใชงานในระบบประปา  - ติดตั้งแผงโซลาเซลล 100,000 100,000 100,000  - จํานวนผลงาน  - ลดคาใชจายภาย กองชาง

โซลาเซลลพรอมอุปกรณปมนํ้า หมูบาน จํานวน 4 แผง ดานพลังงาน ในหมูบาน
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา  - เพ่ือประหยัดคาใชจาย  - ติดตั้งปมนํ้าระบบปมชัก ทดแทน

 - เพ่ือใหใชเปนพลังงาน พรอมมอเตอรระบบ Dc ขนาด
ทดแทน 1.5 แรง

  - เจาะบอบาดาลขนาด 4"
จํานวน 1 บอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
     และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๓๓ โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีให  - เพ่ือใหเกษตรกรผูประกอบ  - รับสมัครเกษตรเขารวม 100,000 100,000 100,000  - มีเมล็ดขาวพันธุ  - ผลผลิตขาวของ สํานักงาน
ชาวนาใชในการเพาะปลูก อาชีพทํานาขาวไดมีพันธุขาว โครงการ ดีในการเพาะปลูก ตําบลทะเมนชัย ปลัด

พันธุดีมาเพาะปลูกในพ้ืนท่ี  - จัดทําแปลงสาธิต มีคุณภาพท่ีดี
 - ลดการใชสารเคมีและสง  - จัดซื้อเมล็ดขาว  - เกษตรกรมีการใช
เสริมการใชเกษตรอินทรีย เทคโนโลยีในการผลิต
 - เพ่ือเปนศูนยกลางในการ ขาวท่ีถูกตอง
พัฒนาการผลิต และการตลาด

34 โครงการลด ละ เลิก การใชสาร  - เพ่ือใหเกษตรกรตระหนัก  - เกษตรกร เยาวชนในพ้ืนท่ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -รอยละของ  - เกษตรกรลดการใช สํานักปลัด
เคมีในเกษตร ถึงผลกระทบของการใชสารเคมี และผูท่ีสนใจ ประชาชนในพ้ืนท่ี สารเคมีในการปองกัน

 - เพ่ือใหเกษตรมีความรูใน ลดการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ

๓๕ อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ  - เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม  - สนับสนุน/อุดหนุนตาม 10,000 10,000 10,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เปนการสงเสริมผล สํานักปลัด
โครงการจัดงานเทศกาล ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน โครงการจัดงานเทศกาล ข้ึนของรายได ผลิต และการตลาด

 "งานประเพณี ของดี  - เพ่ือเปนการสงเสริม "งานประเพณี ของดีลําปลายมาศ" จากทองเท่ียว ของสินคาพ้ืนบาน
ลําปลายมาศ" สนับสนุนเผยแพร ผลิตภัณฑ  - เพ่ือประชาสัมพันธผลผลิต-  - เปนการสงเสริม

พ้ืนบานและสินคาพ้ืนเมือง ภัณฑทางการเกษตรฯลฯ ขนบธรรมเนียบประเพณี
ของอําเภอลําปลายมาศ และวัฒนธรรมอันดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๓๖ โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพ่ือใหเกิดการสรางงาน  - จัดฝกอบรม หรือใหความ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนมี  - เกิดการสรางงาน สวน

ระยะสั้น สรางรายไดและสรางอาชีพ ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม
ในชุมชน ข้ันพ้ืนฐานและข้ันเพ่ิมทักษะ เพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถพัฒนา
 - เพ่ือเสริมสรางความเขม ใหเกิดการพ่ึงพา
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ตนเองของชุมชนได
นําไปสูการจัดปญหาความ อยางยั่งยืน
ยากจนในระยะตอไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
37 โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริม  - เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน  - จัดตั้งกองทุนสงเสริมการ 100,000 100,000 100,000  - มีทุนในการ  - มีกองทุนหมุนเวียน สํานักงาน

พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย มีกองทุนในการนําไปพัฒนา พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย พัฒนากลุมอาชีพ ในการพัฒนากลุม ปลัด
เรียนรูชุมชนอันเน่ืองมาจาก อาชีพ เรียนรูชุมชนอันเน่ืองมาจาก อาชีพ
พระราชดําริ พระราชดําริ

โครงการ วัตถุประสงคท่ี

แบบ ผ.01
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    ๒.๔ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

38 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัด  - เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณี  - อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 20,000 20,000  - รอยละที่เพิ่มขึ้น  - ประชาชนได สวน
บุรีรัมย "โครงการจัดงาน จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ของรายไดจาก มาทองเท่ียวชม การศึกษา
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง" การทองเท่ียว การทองเท่ียว การจัดการประเพณี

ข้ึนเขาพนมรุง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

39 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือสงเสริมวันสําคัญทาง  - เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนรวม  - พุทธศาสนิกชนได สวน
บุญเขาพรรษา พุทธศาสนา ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม กิจกรรมทาง รวมกันบําเพ็ญกุศล การศึกษา

ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ศาสนามากข้ึน ในวันสําคัญทาง
 - ถวายเทียนพรรษาและปจจัย พุทธศาสนา
บํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา

40 โครงการจัดงานประเพณี  - เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ิน  - ประชาชนท้ัง 10 หมูบาน 50,000 50,000 50,000  - รอยละของ  - ประชาชนฟนฟู สวน
วันลอยกระทง และใกลเคียงไดเขารวมกิจกรรม และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประชาชนรวม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา

 - เพ่ือสงเสริมฟนฟู กิจกรรมทาง อันดีงาม
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ศาสนามากข้ึน

ของทองถ่ินใหคงอยู
41 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  - เพ่ือเปนจางเหมาบริการ  - อุดหนุนงบประมาณ 5,000 5,000 5,000  -รอยละการ  - มีวัสดถ อุปกรณ สวน

และงานวันสําคัญของทาง เก่ียวกับการเตรียมการใน ในการจัดงานรัฐพิธีและ ปฏิบัติงานมี เครื่องมือ เครื่องใช การศึกษา
ราชการ การจัดงานรัชพิธีตางๆ งานวันสําคัญของทาง ประสิทธิภาพ ครุภัณฑท่ีจําเปน

ราชการ มากข้ึน ตอการปฏิบัติราชการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
42 โครงการปนรักสูงวัยใกลชิด  - เพ่ือใหผูสูงวัยไดมีโอกาสไป  - จัดกิจกรรมปนรักสูงวัยใกล 20,000 20,000 20,000  - ผูสูงวัยมี  - ผูสูงวัยไดไหวพระ สวน

ศาสนา (ธรรมะสัญจร) ไหวพระทําบุญนอกพ้ืนท่ี ชิดศาสนา (ธรรมะสัญจร) ความสุขเพ่ิมข้ึน ทําบุญนอกพ้ืนท่ี สวัสดิการสังคม
 - เพ่ือใชเวลาวางใหเกิด   - ผูสูงวัยในพ้ืนท่ีตําบล และอ่ิมบุญ  - ผูสูงวัยใชเวลาวาง
ประโยชน ทะเมนชัย และผูท่ีสนใจ ใหเกิดประโยชน
 - เพื่อใหผูสูงวัยไดทํากิจกรรม  - ผูสูงวัยมีความสุข
รวมกันและเปนการพบปะ จากการไดพบปะ
สังสรรคกันของกลุมผูสูงวัย คนรุนเดียวกัน

43 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ  - เพ่ืออุดหนุน สนง.วัฒนธรรม 80,000  -  -  - จํานวนผูเขา  - รูเทาทันสื่อ สวน
จังหวัดบุรีรัมย "คายเยาวชน รูเทาทันสื่อ จังหวัดบุรีรัมย รับการอบรม  - รูจักคานิยม การศึกษา
สรางสรรค สมานฉันทสํานึก  - เพ่ือรูจักคานิยม 12 จํานวน 2 รุน ๆละ 200 คน 12 ประการ (สนง.วัฒนธรรม
รักชาติ รักถ่ิน" ประการ  - มีความรูเรื่องการ จังหวัดบุรีรัมย)

 - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ รักงวนสงวนตัว
การรักงวนสงวนตัว  - รูจักประวัติศาสตร
 - เพ่ือใหความรูเก่ียวกับ ของจังหวัดบุรีรัมย
ประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัด

44 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือใหผูท่ีสนใจมีความรู จํานวน 100 คน 20,000 20,000 20,000  - รอยละของผู  - ผูอบรมไดรับความ สวน
จังหวัดบุรีรัมย จัดอบรมใหความ เก่ียวกับการจัดทําภาพยนตร ท่ีสนใจเขาอบรม รูจากการอบรมการ การศึกษา
รูเกี่ยวกับการจัดทําภาพยนตรสั้น สั้นจากโทรศัพทมือถือ จัดทําภาพยนตร (สนง.วัฒนธรรม
จากโทรศัพทมือถือ สั้นจากมือถือ จังหวัดบุรีรัมย)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
45 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนหรือ ผูท่ีสนใจสงผลงานเขารวม 80,000 80,000 80,000  - รอยละของ  - เยาวชนมีกิจกรรม สวน

จังหวัดบุรีรัมย "ประกาวด ผูท่ีสนใจมีกิจกรรมยามวาง ประกวด ผูสนใจกิจกรรม เวลาวาง การศึกษา
ภาพยนตรสั้นจากโทรศัพท  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน (สนง.วัฒนธรรม
มือถือสงเสริมคานิยมไทย สํานึกในบานเกิด จังหวัดบุรีรัมย)
12 ประการ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
46 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 2,533,200 2,533,200 2,533,200  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ สวน

เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน กลางวันสําหรับนักเรียน สําหรับเด็กนักเรียน   โรงเรียน เจริญเติมโตตาม อนามัยท่ีดีและ เจริญ การศึกษา
สังกัด อบต.ทะเมนชัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน ในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง วัย เติบโตตามวัย

คณะกรรมการการศึกษา  - โรงเรียนบานหนองไทร  - นักเรียนไดรับสาร
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  - โรงเรียนบาหนองบัว อาหารครบ 5 หมู

 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

47 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย  - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหาร 1,081,920 1,081,920 1,081,920  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ สวน
แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี เสริม (นม) ใหกับโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มมีโภชนา การศึกษา

 จํานวน 5 แหง การท่ีดี
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

48 โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียน  - เพ่ือใหนักเรียนเดินทาง  - จัดซื้อรถรับรับสงนักเรียน 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - มีรถรับสง  - นักเรียนเดินทาง สวน
และจางเหมาบริการ สะดวกและมีความปลอดภัย ใหกับศูนยเด็กเล็กวัดอัมพวัน เด็กนักเรียน สะดวก รวดเร็ว การศึกษา

ในการเดินทางมาโรงเรียน จํานวน 1 คัน ปลอดภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
49 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  - เพ่ือสงเสริมทักษะและ  - เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน 40,000 40,000 40,000  - กิจกรรมของเด็ก   - เด็กและเยาวชนได สวน

พัฒนาการของเด็กใหมี เขตพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย และเยาวชนได รับการเสริมสรางเปด การศึกษา
พัฒนาการทางดานความคิด จํานวน 10 หมูบาน รับการสนับสนุน โอกาสใหแสดงออก
จิตใจ ตลอดจนสงเสริมให และสงเสริม ไดรับการพัฒนาใหดี
เด็กมีการเรียนรู ขึ้นทําใหหนวยงาน
 - เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีให ตางๆไดเห็นถึงความ
กับเด็กและเยาวชนท่ีเขารวม สําคัญของเด็กและ
กิจกรรม เยาวชน
 - เพ่ือเสริมสรางใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงความ
สามารถในการริเริ่ม
สรางสรรค

50 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักคิด 10,000 10,000 10,000  - รอยละ  - เด็กรูจักคิดวิเคราะห สวน
กวาง วิเคราะห จากการเรียนรู ไดรับความรู เรียนรูดวยประสบการณ การศึกษา

ดวยประสบการณจริง  - เด็กไดเปลี่ยน
 - เพ่ือสงเสริมใหเด็กได บรรยากาศในการเรียน
เปลี่ยนบรรยากาศในการ รูดวยตนเอง
รูดวยตนเอง (ตอ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
 - เพ่ือใหเด็กรูสึก ภาคภูมิใจ  ครู ผูปกครองและเด็กปฐมวัย 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - เด็กรูจักการอยูรวม
รักและหวงแหนบานเกิด เด็กไดรับความรู กันในสังคมอยางมี
ของตนเอง ความสุข
 - เพ่ือใหผูปกครองไดเขา  - เด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รักและหวงแหนบาน

เกิดของตน

51 โครงการเฝาระวังและสงเสริม  - เพื่อแกปญหาเด็กกอนวัยเรียน  - เด็กกอนวัยเรียน หรือเด็ก 10,000 10,000 10,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เด็กกอนวัยเรียนมี สวน
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา ใหมีฟนผูไมเกิดรอยละ 50 ประถมวัย ข้ึนของเด็กมี อนามัยชองปากท่ีดี การศึกษา
เด็กเล็ก  - เพื่อสงเสริมใหชุมชนตระหนัก สุขภาพฟนท่ีดี  - ชุมชนตระหนักถึง

ถึงความสําคัญของการดูแล ความสําคัญของการดู
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย แลสุขภาพชองปาก
เรียน  - เด็กไดรับการดูแล
 - เพ่ือใหผูปกครองและผูดู สุขภาพชองปากและ
และเด็กมีความรูความเขาใจ ฟนอยางถูกวิธี
ในการดูแลรักษาฟนของเด็ก
กอนวัยเรียน
 - เพ่ือใหเด็กมีสุขภาพชอง
ปากท่ีดี ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล

ท่ี วัตถุประสงคโครงการ

แบบ ผ.01
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    ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
52 โครงการแขงขันกีฬาตาน  - เพ่ือปองกันแกไขปญหา  - จัดการแขงขันกีฬาตาน 220,000 220,000 220,000  - รอยละ 90  - ลดปญหาสังคมใน สวน

ยาเสพติด สังคมในกลุมเด็ก เยาวชน ยาเสพติดภายในตําบล ประชาชนรวม กลุมเด็ก เยาวชน การศึกษา
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 10 หมูบาน กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
 - เพ่ือปองกันแกไขปญหา  - เด็ก เยาวชน
สารระเหยในกลุมเด็ก นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
 - เพ่ือเปนการพัฒนาการกีฬา มากยิ่งข้ึน
ในระดับทองถ่ิน

53 คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา  - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ  - เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ 100,000 100,000 100,000  - นักกีฬาตัวแทน  - นักกีฬาของ อบต. สวน
เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ ประชาชนมีความตื่นตัวใน สงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ไดเขารวมการ มีการพัฒนาทักษะ การศึกษา

การออกกําลังกายและเลน ตางๆ เชน กีฬาทองถ่ินสัมพันธ แขงขัน การแขงขันไปสูความ
กีฬาอยางตอเน่ือง ลํามาศคัพ กีฬารักศรัทธาเกมส เปนเลิศ
 - เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนและ กีฬาอําเภอลําปลายมาศ เปนตน  - นักกีฬาของ อบต.
ประชาชนในเขตอบต. ใช มีมาตรฐาน ทักษะ
เวลาวางใหเกิดประโยชน ความสามารถสูง
ในการเลนและแขงขันกีฬา และพัฒนาไปสูระดับ
เพ่ือลดปญหายาเสพติดและมี อาชีพ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
54 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬา  - เพ่ืออุดหนุนท่ีทําการ  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000  - มีการเขารวม  - ตัวแทนนักกีฬา สวนการศึกษา

ฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ปกครองอําเภอลําปลายมาศ ใหกับอําเภอลําปลายมาศตาม การแขงขัน มีความพรอมใน
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ ตามโครงการแขงขันกีฬา โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล การเขารวมการ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช ฟุตบอลประเพณีจังหวัด ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย แขงขัน
กุมาร บุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
55 โครงการจัดซื้อ  - เพ่ือใหมีเครื่องออกกําลัง  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000  - รอยละ  - ประชาชนมีสุขภาพ สวน

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง กาย สําหรับการเลนกีฬา กลางแจง ใหกับหมูท่ี 10 ของประชาชน รางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข
และนันทนาการ บานหนองมวงนอย มีสุขภาพรางกาย หางไกลโรค

แข็งแรง และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

56 โครงการปองกันและควบคุม  - ควบคุมและปองกันการ  - จัดกิจกรรมรณรงคและ 330,000 330,000 330,000  - พ้ืนท่ีปราศจาก  - พ้ืนท่ีตําบล สวน
โรคติดตอ แพรระบาดของโรค เชน ปองกันโรคตางๆ โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก สาธารณสุข

โรคประจําถ่ิน หรือโรค  - รณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โรคไขเลือดออก
ระบาดรายแรงท่ีเกิดตามฤดู หยอดทรายอะเบท พนหมอก
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข ควันกําจัดยุงลาย
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม  - จัดซื้อนํ้ายาเคมีในการกําจัด
ฯลฯ ยุง จํานวน 80 ขวดตอป
 - เพ่ือปองกันและควบคุม  - จัดซ้ือทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค  จํานวน 30 ขวดตอป
ไขเลือดออก  - คาวัสดุเช้ือเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น

57 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือใหความรู ความเขาใจ  - ประชาชนในพ้ืนทีตําบล 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขารับการอบรม สวน
โภชนาการ และการดูแลรักษา ท่ีถูกตองเก่ียวกับโภชนาการ ทะเมนชัย ประชาชนมี มีความรูเรื่อง สาธารณสุข
สุขภาพแกประชาชน กับสุขภาพ ความรูดาน โภชนาการ

โภชนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
58 โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัย  - เพ่ือใหประชาชนในเขต  - ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - ประชาชนมีสุขภาพ สวน

โรคติดตอ อบต. มีความรูเกี่ยวกับโรคติด ทะเมนชัย ประชาชนมี รางกายท่ีแข็งแรง สาธารณสุข
ตอและการปองกัน สุขภาพรางกาย  - ประชาชนมีความรู
 - เพ่ือเปนการควบคุมการ แข็งแรง ในการดูแลตนเอง
ระบาดของโรคติดตอในพ้ืนท่ี

59 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือให อสม.มีความรู ความ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 50,000 50,000 50,000  - รอยละของ  - อสม.มีความรู สวน
สุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เขาใจ และทักษะในการ ประจําหมูบาน ในโรงพยาบาล อสม. มีความรู ความเขาและสามารถ สาธารณสุข
ประจําหมูบาน ดําเนินงานดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพตําบล ดานสุขภาพ ดําเนินงานเฝาระวัง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ มากข้ึน สุขภาพในชุมชนได
 - เพ่ือให อสม. ไดแลกเปล่ียน  - สามารถคนหา
เรียนรูการดําเนินงานดานการ ปญหาสภาวะสุขภาพ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชน ในชุมชนและสามารถ
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดในชุมชน จัดทําแผนสุขภาพใน

ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

60 โครงการอบรมใหความรูและ  - เพ่ือใหประชาชนมีความรู  - อบรมใหความรูกับประชาชน 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ประชาชนมีความรู สวน
การปองกัน "โรคอุบัติใหม" ความเขาใจในการปองกัน ในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ประชาชนมีความ และพรอมรับมือกับ สาธารณสุข

โรคติดตอชนิดใหมๆ รู ความเขาใจ โรคติดตอชนิดใหมๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
61 โครงการอบรมพัฒนาแกนนํา  - เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง  - ตัวแทนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - นักเรียนทราบถึง สวน

ดานสุขภาพในโรงเรียน บทบาทผูนํา ท่ีรับผิดของ อบต.ทะเมนชัย นักเรียนมีความ บทบาทผูนํานักเรียน สาธารณสุข
 - เพ่ือใหนักเรียนพฤติกรรม เปนนําเพ่ิมข้ึน สงเสริมสุขภาพไดอยาง
สุขภาพท่ีถูกตองและสามารถ ถูกตอง
นําไปฏิบัติในโรงเรียนครอบ  - นักเรียนมีพฤติกรรม
ครัวและชุมชนได ดานสุขภาพท่ีถูกตอง
 - เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวม เหมาะสม สามารถนํา
ในการสงเสริมสุขภาพใน ไปปฏิบัติไดถูกตอง
โรงเรียน

62 โครงการสงเสริมการเรียนรู  - เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝง  - ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขาอบรมเขาใจผู สวน
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา เจตคติในการครองตนใน เยาวชน ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย ผูเขาอบรม ท่ีติดเช้ือ มีเมตตาตอผู สาธารณสุข
โรคเอดส สังคม อยางเปนระบบ รูและเขาใจ ท่ีติดเช้ือมองเห็นทางท่ี

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผูเขา เก่ียวกับโรคเอดส ดีตอการดํารงชีวิต
รับการอบรมใหมีความเขม พรอมท้ังใหผูเขา หางไกลจากโรคเอดส
แข็ง มีความตระหนักตอ อบรมไดเขาใจ และไดนําความรูไปใช
ปญหาโรคเอดส และเช่ือมโยง เจตคติท่ีดีตอ เผยแพรตอคนรอบ
ปญหาอ่ืนๆ มีนํ้าใจท่ีจะให ผูติดเช้ือ ขางได
ความชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือน
และผูติดเช้ือเอดสได

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
63 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง  - เพ่ือใหประชาชนมีความ  - ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขารับการอบรม สวน

การปองกันโรคไขเลือดออกและ รูเก่ียวกับการปองกันโรค ทะเมนชัย ประชาชนรูจัก รูจักปองกันโรค สาธารณสุข
พิษสุนัขบา ไขเลือดออก ปองกันโรคไข ไขเลือดออก

เลือดออก
64 โครงการซอมแซมครุภัณฑ  - เพ่ือซอมแซมครุภัณฑให  - ซอมครุภัณฑเครื่องพน 10,000 10,000 10,000  - เครื่องมือ  - ไดเครื่องมือ สวน

เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง คงสภาพท่ีสามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอ่ืนๆ เครื่องใช มีพอใช เครื่องใชท่ีพรอมใช สาธารณสุข
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน งาน
อ่ืนๆ วัสดุตางๆ

65 โครงการจัดซื้อเครื่องพน  - เพ่ือใหภายในตําบลมี  - จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี 59,000 59,000 59,000  - มีเครื่องพน  - มีเครื่องมือเครื่อง สวน
สารเคมีกําจัดยุงแบบ เครื่องพนหมอกควันในการ กําจัดยุงแบบพนหมอกควัน สารเคมีชนิด ใช ท่ีเพียงพอในการ สาธารณสุข
พนหมอกควัน กําจัดยุงลาย หมอกควัน ปฏิบัติงานควบคุม

โรคฯ

66 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน  - สนับสนุนงานบริการดาน  - อุดหนุนงบประมาณกองทุน 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนไดรับ สวน
สุขภาพ (สปสช.) สาธารณสุขในพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพตําบล การบริการจาก บริการท่ีดีดาน สาธารณสุข

ทะเมนชัย สปสช. สาธารณสุขผานกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ

ท่ี โครงการ

แบบ ผ.01

วัตถุประสงค
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
67 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการ  - อุดหนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข 75,000 75,000 75,000  - ประชาชนได  - ประชาชนไดรับ สวน

สาธารณสุขมูลฐาน ดูแลและการบริการในเบื้อง (อสม.) ตามโครงการพัฒนา รับบริการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข
ตนสุขภาพอนามัยและมี ศักยภาพดานสาธารณสุขแกไข สาธารณสุขพ้ืน พ้ืนฐานมีสุขภาพ
สุขภาวะท่ีสมบูรณแข็งแรง ปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ ฐาน อนามัยและมีสุข
มีทักษะในการดูแลตัวเอง และบริการสุขภาพเบื้องตนใน ภาวะท่ีสมบูรณ

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ แข็งแรง
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
68 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - เพ่ือลดจํานวนสถิติของเด็ก  - จัดกิจกรรมปองกันและแกไข 20,000 20,000 20,000  - ลดปญหาการ  - ลดจํานวนสถิติของ สวน

การตั้งครรภกอนวัยอันควร วัยรุนที่ต้ังครรภกอนวัยอันควร ปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร ตั้งครรภกอน เด็กวัยรุนท่ีตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
(แกมใส...วัยเสี่ยง)  - รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก  - เด็กวัยรุนในพ้ืนท่ีตําบล วัยอันควร กอนวัยอันควร

วิธีปองกันท่ีถูกวิธี ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง  - เด็กวัยรุนเกิดความ
เขาใจและรูจักวิธีปอง
กันท่ีถูกวิธี

69 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  - เพ่ือใหผูดอยโอกาส ผูสูง  - อผส. จํานวน 50 คน 300,000 300,000 300,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุไดรับการ สวน
อายุ ไดรับการดูแลดาน เพ่ือดูแลผูสูงอายุท้ังหมดใน ผูสูงอายุไดรับ เอาใจใสดูแลมากข้ึน สวัสดิการสังคม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ เขต อบต.ทะเมนชัย ประมาณ บริการ และดูแล
สังคมจากอาสาสมัครผูดูแล 750 คน เอาใจใสท่ีดี
ผูสูงอายุในหมูบาน
 - เพื่อเปนการรองรับโครงการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

70 โครงการสานสัมพันธสูงวัย  - เพ่ือเปนการแสดงกตัญู  - สานสัมพันธระหวางผูสุงอายุ 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุมีสุขภาพ สวน
ดวยรักและหวงใย กตเวทีตอผูสูงอายุและ ในชุมชนทะเมนชัย ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี จิตท่ีดี สวัสดิการสังคม

รักษาไวซึ้งขนมธรรมเนียม  - ผูสูงอายุพื้นที่ตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย  - เสริมสรางความ
ประเพณีไทย  - จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ รวมกิจกรรม สัมพันธในชุมชน
 - เชื่อมความสัมพันธระหวาง  - ผูสูงอายุมีกิจกรรม
ผูสูงอายุในชุมชน รวมกัน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

71 เบี้ยยังชีพผูพิการ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูพิการ จํานวน 185 คน 1,776,000 1,776,000 1,776,000  - รอยละของ  - ผูพิการไดรับการ สวน
กับผูพิการ ผูพิการใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

72 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพ่ือใหการสงเคราะห  - จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย 90,000 90,000 90,000  - รอยละของ  - ผูปวยเอดสไดรับ สวน
ผูปวยเอดส เอดส  จํานวน 15 คน จํานวนผูติดเช้ือ การเอาใจใสและมี สวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

73 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป 5,674,800 5,674,800 5,674,800   - รอยละของ  - ผูสูงอายุ ไดรับการ สวน
กับผูสูงอายุ จํานวน 446 คน ผูสูงอายุใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
จํานวน 189 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 80 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ข้ึนไป
 จํานวน 9 คน

74 โครงการสนับสนุนการดําเนิน  - เปนการบูรณาการ  - ผูสูงอายุและประชาชน 100,000 100,000 100,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุและ  สวน
กิจกรรมการกอสรางศูนยพัฒนา งบประมาณรวมกับ  - ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ประชาชนในพ้ืน ประชาชนมีสถานท่ี สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคม ท่ีจะไดรับ รองรับในการทํา
ผูสูงอายุ และความมั่นคงของมนุษย ประโยชน กิจกรรมและเพ่ือเปน

ในการดําเนินการกอสราง ศูนยกลางในการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต จําหนายผลิตภัณฑ

ตางๆในชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

75 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา  - เพ่ือเปนการปลูกฝงจิต  - จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา 20,000 20,000 20,000  -เยาวชนอาสา  - เยาวชนมีความรู สวน
ตําบลทะเมนชัย สํานึกในการเปนจิตอาสาเพ่ือ พัฒนาตําบลทะเมนชัย พัฒนาตําบล ความเขาใจ และมี สวัสดิการสังคม

พัฒนาบานเกิด  - เยาวชนจํานวน 50 คน ทะเมนชัย ความสามารถในการ
 - เพ่ือสรางกระบวนการมีสวน หมูบานละ 10 คน มีความเปนผูนํา พัฒนากลุม พัฒนา
รวมใหเยาวชนไดมีสวนในการ ชุมชน ใหมีความ
รวมคิด รวมแกไขปญหา เขมแข็ง สรางเครือ
 - เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเด็ก ขายเด็กและเยาวชน
และเยาวชนตําบลทะเมนชัย  - เด็กและเยาวชนมีจิต
มีจิตสาธารณ ชวยเหลือสังคม สาธารณะ มีจิตอาสา
 - เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกนนํา พัฒนาสังคม ใหความ
เยาวชนในพ้ืนท่ีใหมีความรู รวมมือในการทํา
ความสามารถในดานการ กิจกรรมตางๆ
พัฒนากลุม พัฒนาชุมชน ในชุมชน

76 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา  - เพ่ือเปนศูนยกลางการ  - ผูสูงอายุและประชาชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รอยละของ  - ผูสูงอายุและประชาชน  สวน
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ ดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ ทุกคนในพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย ผูสูงอายุและ มีสถานที่รองรับในการ สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ ในชุมชน ประชาชนมี ทํากิจกรรมและเพ่ือ

ศูนยพัฒนา เปนศูนยกลางในการ
คุณภาพชีวิต จําหนายผลิตภัณฑ

ตางๆในชุมชน

โครงการ วัตถุประสงคท่ี

แบบ ผ.01
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๗๗ อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ  - เพ่ืออุดหนุนก่ิงกาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนในอําเภอ สวน

ลําปลายมาศเพ่ือสนับสนุน อําเภอลําปลายมาศในการ ก่ิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ อําเภอมีคุณภาพ ลําปลายมาศมีคุณภาพ สวัสดิการสังคม
กิจกรรมก่ิงกาชาด จัดกิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี ชีวิตท่ีดีข้ึนมีหนวย

สาธารณะประโยชน หนวยงานท่ีเปน งานท่ีเปนศูนยกลาง
ศูนยกลาง การประสานงานพัฒนา

78 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือ  - เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนใน สวน
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดมีคุณภาพ จังหวัดบุรีรัมย สวัสดิการสังคม
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สาธารณประโยชน หนวยงานท่ีเปน ข้ึนมีหนวยงานท่ีเปน
ศูนยกลางการ ศูนยกลางการประสาน
พัฒนา งานการพัฒนา ตาม

ภารกิจตางๆท่ีมี
ประสิทธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

79 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และให  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - จัดใหมีเจาหนาท่ีตั้งจุดบริการ 40,000 40,000 40,000  - มีเจาหนาท่ีตั้ง  - เพ่ือใหประชาชน สํานักปลัด
บริการในชวงเทศกาลปใหม แกผูสัญจรไป-มาใหไดรับความ ประชาชนในการสัญจรไป-มา จุดบริการ  ผูสัญจรไปมาไดรับ (งานปองกัน)
และสงกรานตเพ่ือปองกันและ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต
ลดอุบัติเหตุ และการรักษา และทรัพยสิน
ความสงบเรียบรอย

80 โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวน  - จัดฝกอบรม/ทบทวน  - จัดฝกอบรม/ทบทวนการ 50,000 50,000 50,000  - อาสาสมัครมี  - อาสาสมัครมีทักษะ สํานักปลัด
อปพร. ปฏิบัติงานการปองกันและ ปฏิบัติงานการปองกันและการ ความสามารถใน ความสามารถในการ (งานปองกัน)

การบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติหนาท่ี ปฏิบัติงานท่ีดีมาก
 - เพ่ือใหอาสาสมัครฯ มี มากข้ึน แลมีความเขมแข็ง
ทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี
บริการประชาชน

81 สนับสนุนงบประมาณกิจการ  - เพ่ือใชในการสนับสนุน  - สนับสนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  - มีความปลอด  - ประชาชนไดรับ สํานักปลัด
อปพร. ภารกิจ อปพร. อปพร. ภัยมากข้ึน ความปลอดภัย (งานปองกัน)

 - สมาชิก อปพร. ในชีวิตและทรัพยสิน
จํานวน 63 คน

82 โครงการปองกันและชวยเหลือ  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000  - ผูประสบภัยได  - ประชาชนที่ประสบภัย สํานักปลัด
ผูประสบสาธารภัยและภัย ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ (งานปองกัน)
พิบัติตางๆ รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ เบื้องตน เบื้องตนและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -73-
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

83 โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตน  - เพ่ือใหผูรับบริการท่ีเจ็บ  - จัดตั้งหนวยกูชีพพรอมให 700,000 700,000 700,000  - มีศูนยกูชีพ  - ประชาชนสามารถ สํานักปลัด
ตําบลทะเมนชัย ปวยฉุกเฉินและประสบ บริการประชาชนตลอด ตําบลทะเมนชัย เรียกใชบริการจาก (งานปองกัน)

อุบัติเหตุไดรับบริการท่ีมี 24 ช่ัวโมง ท่ีตําบลทะเมนชัย หนวยกูชีพตําบล
มาตรฐานอยางทันทวงที จํานวน 1 หนวยกูชีพ ทะเมนชัย ไดตลอด
 - เพ่ือเปนการสรางหลัก 24 ช่ัวโมง
ประกันถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเม่ือเกิดการเจ็บ
ปวย ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

84 โครงการฝกซอมแผนปองกัน  - เพ่ือใหประชาชนมีความ  - จัดซอมแผนปองกันและ 50,000 50,000 50,000  - มีความรูใน  - ประชาชนมีความ สํานักปลัด
และระงับอัคคีภัย เขาใจ ถึงข้ันตอนการปฏิบัติ ระงับอัคคีภัยใหกับ อปพร. การชวยเหลือ เขาใจในการปฏิบัติ (งานปองกัน)

ของเจาหนาท่ีในการปองกัน เจาหนาท่ี ประชาชน เยาวชน ตนเองและผูอ่ืน งานของเจาหนาท่ี
และระงับอัคคีภัย นักเรียน และผูท่ีสนใจ เบื้องตน  - ประชาชนมีสวน
 - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม รวมในการปองกันและ
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย ระงับอัคคีภัย
 - เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ  - อปพร. มีศักยภาพ
และความเขมแข็งของตําบล และความเขมแข็ง
ในการใหบริการ ของตําบล
 - ให อปพร. ไดมีบทบาทใน  - อปพร. มีภารกิจ
การปฏิบัติภารกิจรวมกับ รวมกับเจาหนาท่ี
เจาหนาท่ีตําบลทะเมนชัย ตําบลทะเมนชัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -74-
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

85 โครงการจัดสงนํ้าอุปโภค  - เพ่ือชวยเหลือประชาชนใน  - จัดหานํ้าเพ่ือการอุปโภค 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนมีนํ้าใช สํานักปลัด
บริโภค  เพ่ือบรรเทาภัยแลง ภาวะขาดแคลนนํ้าสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน นํ้าสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง (งานปองกัน)

การอุปโภค บริโภค ท่ีเดือดรอนในพ้ืนท่ี บริโภค

86 โครงการสัปดาหรณรงค สํารวจ  - เพ่ือรณรงคใหประชาชน  - เดินรณรงคการใชนํ้า 10,000 10,000 10,000  - นํ้ามีเพียงพอ  - มีการวางแผนใน สํานักปลัด
ซอม และสรางภาชนะกักเก็บ ใชนํ้าอยางประหยัด  - ออกหมูบานเพ่ือซอมแซม/ ตอความตองการ การใชนํ้าใหเกิด (งานปองกัน)
นํ้าเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  - เพ่ือออกสํารวจและทํา ทําความสะอาดถังเก็บนํ้า ประโยชน

ความสะอาดถังเก็บนํ้าเพ่ือ
รองรับฤดูฝน

87 โครงการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ  - เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 50,000 50,000 50,000  - ศูนย อปพร.  - อาสาสมัครมีเครื่อง สํานักปลัด
ครุภัณฑ ของงานปองกันและ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับงานปองกันและบรรเทา มีเครื่องมือ/ มือ อุปกรณท่ีเพียงพอ (งานปองกัน)
บรรเทาสาธาณภัย อยางมีประสิทธิภาพ สาธารณภัย อุปกรณท่ีเพียง ในการปฏิบัติงาน

พอ

88 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูถึง  - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน 30,000 30,000 30,000  - ปญหา  - เยาวชนรับรูปญหา สํานักปลัด
ตานภัยยาเสพติด ปญหาและพิษภัยของ พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ยาเสพติดลดนอย และพิษภัยของ

ยาเสพติด และกลุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี ลง ยาเสพติด
 - เพ่ือสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน  - เยาวชนสามารถ
การตอตานและปองกันการ เปนแกนนําในการปองกัน
แพรระบาดของยาเสพติดใน และตอตานการแพร
สถานศึกษาและชุมชน ระบาดของยาเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -75-
     ๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

89 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือสนับสนุนใหกับโรงเรียน  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000  - ปญหา  - เยาวชน รูอันตราย สวน
แกไขปญหายาเสพติด เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไข ยาเสพติดลดลง จากยาเสพติด การศึกษา
แกโรงเรียน ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน  - เยาวชนสามารถ

จํานวน 4 โรงเรียน เปนแกนนําในการ
โรงเรียนละ 5,000.- บาท ปองกันและตอตาน
 - โรงเรียนบานหนองมวง การแพรระบาดของ
 - โรงเรียนบานหนองบัว ยาเสพติดในสถาน
 - โรงเรียนบานหนองไทร ศึกษา
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



 -76-
     ๓.๘ แนวทางการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

90 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ  - เพื่อเปนการจัดทําและปรับ  - ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด 50,000 50,000 50,000   - รอยละของ  - ประชาชนท่ัวไป สวน
สะดวกใหคนพิการผูสุงอายุ และ ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  - ติดตั้งราวเกาะจับในหองนํ้า ผูพิการ และ คนพิการ ผูสุงอายุ สวัสดิการสังคม
ทุกคนในสังคมเขาถึงและใช ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุ และ  - สัญลักษณท่ีจอดรถคนพิการ ผูมาใช ไดใชประโยชน
ประโยชนได ทุกคนในชุมชน ใหเขาถึง  - กอสรางทางราด ข้ึน-ลง จากสิ่งอํานวยความ

บริการและใชประโยชนไดจริง ฯลฯ สะดวกไดจริง และ
ตามบันทึกขอตกลงขอความ มีความพรอมในการ
รวมมือตาม มติ ครม. และ รับประชาคมอาเซียน
เตรียมความพรอมเพ่ือรับ
ประชาคมอาเซียน

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ  - เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  - ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณรอบ 100,000 100,000 100,000  - ศูนยพัฒนา  - เด็กมีแหลงเรียนรู สวนการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ใหมีแหลงเรียนรู และสราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ การกําจัด เด็กเล็กฯสะอาด มีความปลอดภัย

ความปลอดภัย วัชพืช ฯลฯ  นาอยู

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

92 โครงการศึกษาดูงานคัดแยกขยะ  - เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน 40,000 40,000 40,000  - ปริมาณขยะ  - เยาวชนและ สํานักปลัด
และการจัดการขยะชุมชนใน ในการคัดแยะขยะ และ และประชาชนท่ีสนใจ ลดนอยลง ประชาชนมีจิตสํานึก
พ้ืนท่ี รักษาส่ิงแวดลอมภายในชุมชน  - จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ  - เพ่ิมรายได ท่ีดีในการดูแลรักษา

 - ชวยลดปริมาณขยะและสง ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก ใหกับครอบครัว สิ่งแวดลอมและปรับ
เสริมความรูใหแกเยาวชนใน ขยะในชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรมใน
เรื่องการคัดแยะขยะท่ีถูก  - นําขยะอินทรียมาทํานํ้าสกัด การท้ิงขยะ
ตองและเหมาะสม ชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร  - ปริมาณขยะลดลง
 - เพ่ือสรางรูปแบบการจัด  - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก  - ปริมาณขยะอินทรีย
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ขยะอินทรีย ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ สามารถใชประโยชย
เพ่ิมรายไดอีกรูปแบบหน่ึง ไดหลากหลายข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
93 โครงการวันทองถ่ิน ไทย  - เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองใน  - จัดหาตนไมตางๆ 10,000 10,000 10,000  -มีพ้ืนท่ี  - ทําใหมีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด

รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง สีเขียวใหชุมชน เพ่ิมข้ึนตามโครงการฯ
พระเจาอยูหัวฯ ภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ี อบต. เพ่ือบรรเทาปญหา
 - สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน  - ดําเนินการปรับปรุงสวน ภาวะโลกรอน
เขามามีสวนรวมในการแกไข สาธารณะ  - อปท.และประชาชน
ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม  - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูก ไดมีสวนรวมในการ
พ้ืนท่ีสีเขียว ตนไมรวมท้ังมีการปรับปรุง รักษา
 - สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน ภูมิทัศนถนนวัฒนธรรม โดยยัง  - ประชาชนเกิดจิต
เปนเมืองนาอยู สวยงาม คงอัตลักษณของทองถ่ินไว สํานึกในการดูและ
และประชาชนมีคุณภาพ รักษาทรพัยากร
ชีวิตท่ีดีข้ึน ธรรมชาติ

94 โครงการอบรมใหความรูแก  - เพื่อใหผูเขาอบรมในชุมชน ผูนําชุมชน ประชาชน ใน 30,000 30,000 30,000  - จํานวนประชาชน  - ผูอบรมเห็นความ สํานักปลัด
ประชาชนดานทรัพยากร ไดเห็นความสําคัญในการ เขตพ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย เขาใจธรรมชาติ สําคัญในการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
 - เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความ  - ผูอบรมมีเกิดความ
รัก ความหวงแหนใน รัก ความหวงเหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความตะหนักท่ีจะมีสวน สิ่งแวดลอม
รวมในการอนุรักษทรัพยากร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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    ๔.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
95 โครงการเยาวชนรวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนมีความรู เยาวชน และผูสนใจเขารวม 30,000 30,000 30,000  - รอยละท่ีเพ่ิม  - เยาวชนมีความรู สํานักปลัด

พิทักษสิ่งแวดลอม ความเขาใจปญหาขยะ โครงการ ข้ึนของผูเขาอบรม ความเขาใจ ปญหา
มูลฝอยและนํ้าเสีย มีความรู ความ ขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย
 - เพ่ือสรางความตะหนักถึง เขาใจดาน  - เยาวชนมีความ
ผลกระทบจากปญหาขยะ สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงผลกระบท
และนํ้าเสีย จากปญหาขยะและ
 - เพ่ือใหเกิดกระบวนการมี นํ้าเสีย
สวนรวมของเยาวชนในการ  - เยาวชนมีสวนรวม
รวมกันจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม จัดกิจกรรมท่ีสงเสริม
การลดปริมาณขยะ และการ การลดปริมาณขยะ
อนุรักษแหลงนํ้า และการอนุรักษ

แหลงนํ้า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

96 โครงการจัดงานวัน  - เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึง  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - คณะผูบริหาร สํานักปลัด
"วันทองถ่ินไทย" พระมหากรุณาธิคุณของ อบต. เจาหนาท่ีเขารวม สมาชิกสภาฯ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม  - หัวหนาสวนราชการ งานวันทองถิ่นไทย พนักงาน ไดรําลึกถึง
เกลาเจาอยูหัวท่ีทรงมีตอการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง พระมหาธิคุณของ
ปกครองทองถ่ิน ลูกจางประจํา พระบาทสมเด็จ
 - เผยแพรประชาสัมพันธ เขารวมกิจกรรม ใน พระจุลจอมเกลาเจา
ผลงานของ อบต. "วันทองถ่ินไทย" อยูหัว
 - เพ่ือสงเสริมระบอบประชา  - ประชาชนไดรับ
ธิปไตยภายใตหลักการมีสวน ทราบอํานาจหนาท่ี
รวมของประชาชนใหหยั่งราก และผลการดําเนิน
ลึกใจสังคมไทย งานของ อบต.

97 โครงการ อบต.สัญจร  - เพ่ือใหประชาชนเขามามี  - จัดกิจกรรม/การจัด 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดเสนอ สํานักปลัด
สวนรวมในการวางแผน นิทรรศการผลการดําเนินงาน ประชาชนท่ีเขา สภาพปญหาและ
พัฒนา อบต. ของ อบต. รวมกิจกรรม ความตองการใน
 - เพ่ือใหบริการประชาชน ชุมชนของตนเอง
ในดานตางๆ  - ประชาชนไดรับ

สะดวกสบายในการ
มารับบริการตางๆ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
98 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมราษฎร 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนมี  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด

จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ กระทรวงมหาดไทย วาดวย ทุกครัวเรือนในชุมชน สวนรวมในการ ประชาธิปไตย
แผนชุมชน การจัดทําแผนพัฒนาของ  จํานวน 10 หมูบาน จัดทําแผนพัฒนา  - ประชาชนมีสวน

อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน รวมในการบริหาร
 - เพ่ือใหประชาชนในชุมชน องคกรเอกชน จัดการทองถ่ิน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา  - ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน  - ทุกสวนใหเขามามี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - คณะกรรมการแผนพัฒนา สวนรวมในการ
แผนพัฒนาชุมชนและแผน สามป กําหนดความตองการ
พัฒนาตําบล เพ่ือสนองตอ แกไขปญหาเสนอแนะ
การแกไขปญหาและความ ขอคิดเห็น แผนงาน
ตองการของประชาชน โครงการอันเปนสวน

รวม
 - เปนการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
ใหพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน

99 โครงการปกปองสถาบันของชาติ  - เพ่ือเสริมสรางความรัก  - จัดกิจกรรมฝกอบรมและ 10,000 10,000 10,000  - รอยละของ  - ชาวตําบลทะเมน- สํานักปลัด
และความสามัคคีของคนใน ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง คนรักชาติ ชัย มีความรัก สามัคคี
ชาติ สถาบันสําคัญของชาติ ไมแบงฝกแบงฝาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
100 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ  - เพ่ือใหคนในชุมชนไดมีการ  - หมูบาน จํานวน 10 หมูบาน 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนมี  - คนในชุมชนไดมี สํานักปลัด

จัดทําแผนชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในเขตรับผิดชอบตําบล สวนรวมในการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
 - เพ่ือใหคนในชุมชนไดเห็น ทะเมนชัย จัดทําแผนชุมชน รวมกัน
ขอเดน ขอดี โอกาสและขอ  - คุนในชุมชนไดเห็น
จํากัดของชุมชนในการพัฒนา ขอเดน ขอดี โอกาส
อยางมีเปาหมาย และขอจํากัดของ
 - เพ่ือใหคนในชุมชนมีชอง ชุมชนในการพัฒนา
ทางในการแกไขปญหาของ อยางมีเปาหมาย
ชุมชนไดอยางเหมาะสมและ  - คนในชุมชนมีชอง
ครอบคลุม ทางในการแกไข

ปญหาของชุมชนได
อยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
101 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ  - เพ่ือสงเสริมใหคณะ  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 400,000 400,000 400,000  - คณะผูบริหาร  - การปฏิบัติงานของ ท้ัง 5 สวน

ศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูบริหาร สมาชิก และ  บุคลากรของ อบต. สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด
สมาชิก  พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ กองคลัง
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต ดูงานใหมีความรูความ อบต.ทะเมนชัย มีประสิทธิภาพ  - ใหบุคลากรมีความรู กองชาง
พ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย  สามารถเพ่ิมมากข้ึน ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก ในการทํางาน ความเขาใจ ในการ สวนการศึกษา

 - เพ่ือจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ พัฒนาตนเอง พัฒนา สวนสวัสดิการ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ชุมชนตามแนวปรัชญา สังคม
ภาพในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง

102 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ  - เพ่ือใหมีเครื่อง เครื่องใช  1. จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ เชน 200,000 200,000 200,000  - มีการจัด  - มีเครื่องมือ เครื่อง สํานักปลัด
เครื่องใช เพ่ือการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ใช อยางเพียงพอ กองคลัง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  - การปฏิบัติงานมี กองชาง
การปฏิบัติงาน เครื่องพิมพดีด ฯลฯ ประสิทธิภาพมาก การศึกษา
 - เพ่ืออํานวยความสะดวก  2. จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑ สํานักงาน ยิ่งขึ้น สวนสวัสดิการสังคม

ในการปฏิบัติงาน เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เก็บเอกสาร เต็นท พัดลม โทรศัพท
ชุดโซฟา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตูลําโพงอเนกประสงค  ปากกา
เครื่องเลน VDO กระดาษ ฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
103 โครงการเสริมสรางคุณธรรม  - เพ่ือใหผูนําชุมชน หนวย  - จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม 30,000 30,000 30,000  - ผูเขาอบรมมี  - ผูเขาอบรมมีความ สํานักปลัด

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน งานตางๆ ในตําบลมีความรู ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ ความรู ความ รู ความเขาใจในการ
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ความเขาใจ ในการบริหาร บริการและการพัฒนาอยางมี สามารถในการ พัฒนาทองถ่ินนําคุณ-

งานการพัฒนาทองถ่ิน รวม ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงาน รวม ธรรมจริยธรรมใชเพ่ือ
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ถึงมีคุณธรรมและ พัฒนาชมุชนและตน

จริยธรรมมากข้ึน เอง

104 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก  - เพ่ือจัดการเลือกตั้ง  - ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนออก  - ทองถ่ินมีผูบริหาร สํานักปลัด
สภาและผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกท่ีเปนไป

กรณีครบวาระ หรือ กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง มากข้ึน ตามระบอบ
มีการเลือกตั้งซอม ซอม ประชาธิปไตย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
105 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี  - เพ่ือปรับปรุงขอมูลผูเสีย  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 200,000 200,000 200,000  - จํานวนระบบ  - ขอมูลแผนท่ีภาษีมี กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัยพยสิน ภาษี แผนท่ีภาษี ระบบ ฐานขอมูลแผนท่ีภาษีและ แผนท่ีภาษีและ ความเปนปจจุบัน
จัดเก็บเอกสาร ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจุบัน ทะเบียนทรัพยสิน สามารถนําไปใชอยาง
โปรแกรมแผนท่ีภาษี ท่ีมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

106 โครงการจัดวางผังเมืองรวม  - เพ่ือประชุมรับฟงความ  - ประชุมภาคประชาชน และ 20,000 20,000 20,000  - จํานวนผูเขา  - มีกฎกระทรวง กองชาง
คิดเห็นภาคประชาชน และท่ี ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ รับการประชุม บังคับใช
เก่ียวของในการมีสวนรวม

107 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - ประชาชนผูซึ่งมีหนาท่ีตอง 10,000 10,000 10,000  - อบต.มีรายได  - ประชาชนไดรับ กองคลัง
นอกสถานท่ี และสามารถจัดเก็บไดอยาง ชําระภาษีในเขต อบต. ในการจัดเก็บ ความสะดวกในการ

ครบถวน ถูกตอง ทะเมนชัย ท้ัง 10 หมูบาน ภาษีเพ่ิมข้ึน เดินทางเพื่อมาชําระภาษี
 - ลดข้ันตอนและระยะเวลา  - อบต.มีรายไดใน
ในการจัดเก็บภาษีจากการ การจัดเก็บภาษี
ปฏิบัติราชการ เพ่ิมมาข้ึน

 - อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมข้ึน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
108 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง  - เพ่ือสนับสนุนศูนยรวบรวม  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000  - มีศูนยรวบรวม  - ศูนยขอมูลขาวสารฯ สวนการศึกษา

ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ดําเนินงานของศูนยขอมุล ขอมูลขาวสาร มีผูดูแลและสามารถใช
จัดจางของทองถ่ินในอําเภอ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง ประโยชนในการ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย อปท. อ.ลําปลายมาศ ท่ีพรอมบริการ ปฏิบัติราชการได

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา



 -87- แบบ ผ. 02

หนวยงานท่ี
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ขอประสาน

1 โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๘ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 6,600,000 อบจ.
๒ โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑๖ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000 อบจ.
3 โครงการขุดลอกสระหนองแปน  หมู ๘ 2,195,000 2,195,000 2,195,000 6,585,000 อบจ.
๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก หมู ๑๐ 2,155,000 2,155,000 2,155,000 6,465,000 อบจ.

10,550,000 10,550,000 10,550,000 31,650,000รวมท้ังสิ้นจํานวน 4 โครงการ

งบประมาณลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร ท่ี..............................................................................................................



ห น า | 88

แผนพฒันาสามป ประจาํป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

รายละเอียดโครงการลําดับที่ 1

1. ช่ือโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานหนองเจาหัว  ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางดังกลาวเปนเสนทางท่ีราษฎรใชสัญจรไปมาหาสูกันระหวางบานหนอง

ไทร หมูท่ี 8 ตําบททะเมนชัย บานหนองเจาหัว ตําบลบุโพธิ์  และบานปราสาท หมูท่ี 4 ต.ตลาดโพธิ์
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเดิมเปนถนนดิน และไดพัฒนาเปนถนนลงหินคลุก ราษฎรได
ใชเปนเสนทางขนถายสินคาเกษตรไมวาจะเปน มัน ขาว ออย  เม่ือถึงฤดูฝนจะทําใหสัญจรลําบาก
เนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมบอและไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร นอกจากนี้ประชาชนสวนหนึ่งยังใช
เปนเสนทางหลักในการติดตอกับอําเภอและจังหวัด

เพ่ือยกระดับถนนและผิวจราจร  ใหมีมาตรฐานเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและเพ่ือการสัญจรท่ีสะดวกรวดเร็ว ประกอบเสนทางดังกลาวเปนเสนทางลัดเขาสูจังหวัด
บุรีรัมยไดรวดเร็วข้ึน หากไดรับการพัฒนาราษฎรในเขตตําบลบุโพธิ์ และตําบลตลาดโพธิ์ จะไดใช
เสนทางดังกลาว จํานวนเพ่ิมข้ึนจึงจําเปนตองดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ข้ึน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพ่ือเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรท้ัง 3 ตําบล

และเดินทางสูจังหวัดบุรีรัมยโดยสะดวก

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว  ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  ขนาด กวาง 4.00 เมตร  ยาว
1,100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร  ไหลทาง (หินคลุก)
กวางขางละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 165 ลูกบาศกเมตร  พิกัด
จุดเริ่มตนโครงการ N.0280795  E.1666724 และสิ้นสุดโครงการ N.0279988
E.1667551
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุ

โพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองไทร

ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (-สองลานสองแสนบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 ลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
10.2 แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
10.3 เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรและเสนทางเขาสูจังหวัดได

โดยสะดวก

(ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 2

1. ช่ือโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมน

ชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางสายดังกลาวไดเชื่อมตอกันมาแตโบราณ ทําใหราษฎรท้ังสองหมูบานไป

มาหาสูกันรวมท้ังท่ีนา ท่ีสวน ของท้ังสองหมูบานยังอยูติดตอกันจึงทําใหตองสัญจรไปมา รวมท้ังเปน
เสนทางท่ีใชขนถายสินคาทางการเกษตรแตถนนสายดังกลาว เปนถนนหินคลุกท่ีไมไดรับการพัฒนา
จึงมีสภาพเปนหลุมเปนบอในชวงฤดูฝน และมีฝุนละอองเม่ือถึงชวงแลงเพราะสภาพถนนแทบจะเปน
เพียงถนนดิน

ประกอบเสนทางสายนี้ ยังสามารถติดตอไปยังอําเภอคูเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย
และเปนเสนทางท่ีเด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนท่ีตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย อีกดวย

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพ่ือเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบลและจังหวัด

ไดสะดวก

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครูอ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร  ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ 0.50 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 240
ลูกบาศกเมตร  พิกัด  จุดเริ่มตนโครงการ N.0283652 E.1665867 และสิ้นสุดโครงการ
N.0284547 E.1667034

5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท (-สี่ลานบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 ราษฎรไดใชเสนทางท่ีปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
10.2 ลดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนน
10.3 ลดปญหามลพาทางอากาศ

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 3

1. ช่ือโครงการ
ขุดลอกสระหนองแปน หมูท่ี 8 บานหนองไทร  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยราษฎรหมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด

บุรีรัมย ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ทําการเกษตร และเปนท่ีอยูอาศัย
ของสัตวน้ํา ปจจุบันสระน้ําหนองแปน เปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก และพ้ืนท่ีสระน้ํามีสภาพตื้น
เขินมากจึงกักเก็บน้ําไดนอย เม่ือถึงฤดูฝนไมสามารถเก็บกักน้ําได ฤดูแลงน้ําแหงขอด ตลอดจนสัตว
เลี้ยงไมมีน้ํากิน น้ําใชเพียงพอ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงเห็นควร
ดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองแปน เพ่ืออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลน
แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพ้ืนท่ีดังกลาว

ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองแปนข้ึนเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว

3. วัตถุประสงค
3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช

ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา

3.4 เพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองแปน กวาง 140 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือมี

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 66,542 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนนดิน
เพ่ือการเกษตร เพ่ือมิใหนําดินท่ีขุดข้ึนมาไปท้ิงไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดินลง
สูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพ่ือดําเนินโครงการเดิมเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ N.0280768 E.1666894
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัด

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองแปน หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตําบล

ทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,195,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งข้ึน
10.2 สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
10.3 สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
10.4 สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ

เลี้ยงสัตว

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 4

1. ช่ือโครงการ
ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลํา

ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสภาพตื้นเขิน จึงกักเก็บน้ําไดนอย ชวงปลายเดือนมีนาคม ถึงตนเดือน
พฤษภาคม ของทุกปน้ําในสระจะแหง ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีบานหนองมวงนอย ประสบปญหาน้ําเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอกับความตองการ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก เพ่ืออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเปนการแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดแคลนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพ้ืนท่ีดังกลาว

ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองอีกเนิกข้ึนเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว

3. วัตถุประสงค
3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช

ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท่ีดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา

3.4 เพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชเพ่ืออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก กวาง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือ

มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 65,323 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนน
ดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือมิใหนําดินท่ีขุดข้ึนมาไปท้ิงไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดิน
ลงสูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพ่ือดําเนินโครงการเดิม
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ

ตําแหนงท่ีตั้งโครงการ N.0281457 E.1663919
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5. พื้นท่ีดําเนินการ
สระหนองอีกเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย

มาศ   จังหวัดบุรีรัมย

6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,155,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืนหาพันบาทถวน-)

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

โทรศัพท 0 4466 6745 – 6

10 ผลลัพธ
10.1 สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งข้ึน
10.2 สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
10.3 สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
10.4 สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ

เลี้ยงสัตว

ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา  เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู  อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



ผ ๐๓ บัญชีสรปุโครงการพัฒนา



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา 19 14,050,000 19 14,050,000 19 14,050,000 57 42,150,000
            และระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก
     1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๙๐๐,๐๐๐
            ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
     1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บนํ้า ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๖ ๑๓,๘๔๘,๓๖๘ ๑๘ ๔๑,๕๔๕,๑๐๔
     1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๙,๙๐๐,๐๐๐
     1.5 พลังงานแสงอาทิตย ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๓๒ ๓๑,๕๙๘,๓๖๘ ๙๖ ๙๔,๗๙๕,๑๐๔
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     2.๑ สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิมผลผลิต ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๙ ๔๒๐,๐๐๐
            ทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร
     2.2 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
     2.3 สงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓ ๓๐๐,๐๐๐
     2.4 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐

รวม ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๖ ๒๙๐,๐๐๐ ๑๘ ๘๗๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03
    สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
     3.1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ๓ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๒ ๓๕,๐๐๐ ๗ ๑๐๕,๐๐๐
            และภูมิปญญาทองถ่ิน
     3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๖๐๐,๐๐๐
           จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
     3.3 สงเสริมและบูรณาการศึกษา 6 5,185,120 6 5,185,120 6 5,185,120 18 15,555,360
     3.4 ดานการกีฬาและนันทนาการ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๓ ๓๓๐,๐๐๐ ๙ ๙๙๐,๐๐๐
     3.5 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๑๓ ๙๑๔,๐๐๐ ๓๙ ๒,๗๔๒,๐๐๐
     3.6 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน ๑๑ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๑๐ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๑๐ ๘,๐๙๕,๘๐๐ ๓๑ ๒๔,๒๘๗,๔๐๐
     3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๑ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๓๓ ๓,๒๔๐,๐๐๐
     3.8 ดานการบริการสาธารณะ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ ๖ ๔๕๐,๐๐๐

รวม ๕๓ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๕๑ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๕๑ ๑๕,๙๘๙,๙๒๐ ๑๕๕ ๔๗,๙๖๙,๗๖๐
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     4.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐
            และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
     4.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๓ ๗๐,๐๐๐ ๙ ๒๑๐,๐๐๐
            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๔ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๒ ๓๓๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป

งบประมาณ
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
     บานเมืองท่ีดี
     5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวน ๕ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๐,๐๐๐ ๕ ๗๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๑๐,๐๐๐
            ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๔ ๖๘๐,๐๐๐ ๑๒ ๒,๐๔๐,๐๐๐
            ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
     5.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๒๐,๐๐๐

รวม ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๙๙๐,๐๐๐ ๓๙ ๒,๙๗๐,๐๐๐

รวมท้ังสิ้น ๑๐๘ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๑๐๖ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๑๐๖ ๔๘,๙๗๘,๒๘๘ ๓๒๐ ๑๔๖,๙๓๔,๘๖๔

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕๕9    ป ๒๕60     ป ๒๕๖1     รวม ๓ ป

งบประมาณ
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แนวทางการติดตามและประเมินผล
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สวนที่ ๔
แนวทางการตดิตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีลักษณะเปนแผนกาวหนา

และโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ. 2559 จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามโครงการและเม่ือไดรับงบประมาณก็จะนําไปสูการจัดทําแผน
ดําเนินงาน เพ่ือแจกแจงรายละเอียดเปาหมายและข้ันตอนวิธีการดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้
ตั้ ง เปาหมายการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาสามปนี้   เปนการตั้ งตามประมาณ
การงบประมาณลวงหนาในแตละปงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ จึงเปน
การยากท่ีจะวัดผลสําเร็จของทุกโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนานี้  เนื่องจาก หากงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาไมเปนไปตามท่ีไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนโครงการพัฒนาไมเปนไปตามท่ีไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนโครงการและจะสงผลกระทบตอการกําหนดเปาหมายของโครงการในแผนพัฒนาดวย
อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพ่ิมข้ึนทุกป  ดังนั้น  การ
วัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพ่ิมข้ึนทุกป
ดังนั้น  การวัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้จึงไมสามารถท่ีจะวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ป  ไดอยางถูกตอง เนื่องจากโครงการของปแรกใน
แผนพัฒนาสามป  จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ  หากจะติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานให
ถูกตองและเปนธรรมกับผูปฏิบัติงานและผูประเมินผลงาน  โดยยึดผลประโยชนของประชาชนใน
ทองถ่ินเปนสําคัญ  จําตองดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนรายป  เฉพาะ
โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้  จะดําเนินการประเมินเฉพาะโครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้  โดยใชระบบการติดตามและประเมินผล
ดวยตนเอง (Self Assessment Report) กลาวคือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองทําความตกลงรวมกันถึงหลักเกณฑในการกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด  เกณฑวัด  ชวงปรับเกณฑการแบงน้ําหนักในแตละตัวชี้วัดโดยท่ีเกณฑการวัดจะมี
5 ชวงการวัด หรือคะแนนเต็ม 5 น้ําหนักรวมไมเกิน 100

ท้ังนี้  เกณฑในการวัดจะใชเกณฑท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดท้ังเชิงคุณภาพ ปริมาณ
เวลา  ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือกระบวนงานและการติดตามประเมินผลตามแนวการติดตาม
ประเมินผล ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือ อปท. องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ประเด็นการประเมิน มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน
3. มีการจดัประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมลูและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับศักยภาพของทองถ่ิน
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตัิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจดัทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

การวัดและการนําเสนอ
- โดยความถ่ีท่ีใชวัด : หลังจากท่ี อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการน้ัน
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4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน………………………………………………….
1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ สํารวจความคิดเห็น...............คน

ประเด็น
คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม 10

คะแนน)
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถ่ิน
8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม

ภาพรวม

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม/ลด

1.
2.
3.

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผล

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคา
คะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวาผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือก

ตัวชี้วัดท่ีเม่ือหนวยท่ีวัดเพ่ิมแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เชน รายไดครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยท่ีทําการวัด
เพ่ิมข้ึนหรือไม ถาเพ่ิมแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนท่ีกําหนด แตหากวาหนวยวัดเทา
เดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน
3. ตารางแสดงจํานวนความถ่ี และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม

ประเด็น
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ รวม

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมลูของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคดิเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดาํเนิน
โครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการคอบ
สนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ /กิจกรรม

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่
พอใจปานกลางและพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผล  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  ท้ังนี้ควรกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง  แลวรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการทองถ่ิน  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ผูดําเนินการประเมิน
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตําบลทะเมนชัย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนตําบลทะเมนชัย

หนวยงานประสานและประมวลผลการประเมิน
งานแผนและงบประมาณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แนวทางการนําเสนอแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ิน ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถ่ินตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการ  และศักยภาพของทองถ่ินรวมท้ังมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและ
ทองถ่ิน ตลอดท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดําเนินการ ดังนี้

1) องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทาง
หรือกลยุทธไปสูแผนงานและโครงการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ป แลวองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยเปนผูดําเนินการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ

2) การสนับสนุนใหหนวยงานอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดเปน
ผูดําเนินงานในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมในการดําเนินงาน หรือมีหนวยงานอ่ืน
มีความพรอมในการดําเนินงานมากกวา

3) ใหความรวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงาน
ในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะตองเก่ียวพันกับหนวยงาน โดยดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการหรือ
คณะทํางาน/คณะกรรมการ

4) การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูจัดสรร
งบประมาณ และการดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยผานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินอําเภอ
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาไดดําเนินการนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมาย อนึ่ง เปาหมายการ
ดําเนินงานจะตองมีการประกาศใหเปนท่ีทราบโดยท่ัวกัน

1) ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

ในปจจุบันเรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีได
กําหนดไวไดโดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร  โดยขอมูลท่ีไดจะถูก
สงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit)
ซึ่งไดแก “องคกรบริหารสวนตําบลประเมินผล” ท่ีจะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีได
จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม
ของจังหวัดนอกจากนี้ยังทําหนาท่ีเปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning
System) วาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนยุทธศาสตรท่ีดีหรือไมอยางไร องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวเพียงใด  การดําเนินการตามแผนท่ีเกิดข้ึนเปน
อยางไร  เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต

2) องคประกอบของระบบการติดตามและประเมิน
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ครั้งนี้  ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของ
กระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมิลผลลัพธ (Output, Goat) ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได ดังนี้

2.1 สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ  ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตอง “มี” เพ่ือนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อันไดแก แผนยุทธศาสตรผูประเมิน ผู ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผน
ยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีมีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งเปนหนวยติดตามและ
ประเมินผล (M&E Unit) เพ่ือเปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจังหวัดไว
โดยบทบาท M&E Unit ตอปจจัยนําเขาก็คือการเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตรซึ่งเครื่องมือท่ีใชการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตนเองครั้งนี้  ไดแก  แบบชวยกํากับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการทบทวนวาการจัดทําแผนไดใช
กระบวนการครบทุกข้ันตอนหรืออยางไร

2.2 สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ  ชวงของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของทองถ่ิน  ท้ังในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เทศบาล
ตําบล และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไดกําหนดเปนการติดตามรายไตมาส คือ ไตรมาสท่ี 1
(ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาศท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
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มาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาวเปนการติดตามผลข้ันกลาง
(IR Intermediate Result) ของแตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินท่ีได
กําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวยงานในการประสานทองถ่ินในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เปนชวงท่ีทําใหทราบ
วา  แผนยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้  การติดตามในทุก
ชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผน
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวสามารถไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของ
สามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ี
กําหนดไวได  ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
นี้โดยการติดตามครั้งนี้  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนสามป

2.3 สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตาม
ผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุด
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาในแตละป  ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนด
ไวหรือไม  รวมท้ังจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด  เพ่ือ
เปนหนวยในการรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปนประโยชนสําหรับบุคลากร  หนวยงาน  และ
องคกรท่ีเก่ียวของได  และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต
โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลผลลัพธ  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดย
มีเนื้อหาท่ีสําคัญในการประเมิน ไดแก  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวขอตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  ความถึงพอใจของผู ท่ีเ ก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละ
ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก

ประโยชนของการติดตามประเมินผล
ผูติดตามและประเมินผล จะตองทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลให

ผูบริหาร ทราบ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพ่ือขจัดขอผิดพลาดท้ังหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลา  และ

คาใชจายของโครงการที่จะดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกัน
2. ในระหวางมีการปฏิบัติงาน หากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา

กับการปฏิบัติงานข้ึน ก็จะสามารถปรับปรุงหรือแกไข  ใหสอดคลองกันไดในทันที โดยไมตองเสียเวลา
เริ่มตนใหม

3. การประเมินผลทําใหทราบความสําเร็จของการปฏิบัติงาน  ผลกระทบและ
ขอบกพรองของโครงการ เพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในคราวตอไป

4. เพ่ือประโยชนการวางแผนโครงการอยางตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด



ภาคผนวก
ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข  การประเมินคุณภาพของแผน
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แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.

ประเด็นพิจารณา คะแนน

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65
3.1 วิสัยทัศน (5)
3.2 พันธกิจ (5)
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10)

รวม 100

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดาํเนินงานที่ผานมา(เพื่อดูการ
ดําเนินงานในแตละปทีผ่านมามกีารดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

10
(3)

(3)

(2)

(2)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญเพ่ือชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม

- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํคัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดบัความ
รุนแรงของปญหา

○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.

25

4

(2)
(2)

5
(3)

(2)

5

(2)
(3)



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.

- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมลู
พ้ืนฐาน

- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี

- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดนช้ีใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ

- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ
กลุมเปาหมายท่ีชัดเจน

- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา

5

(3)

(2)

6

(2)

(2)

(2)

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.

- จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมลูท่ี
นําเสนอ

- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

65

(3)

(2)
3.2 พันธกิจ - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุ

วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะ
ของพ้ืนท่ี

- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเช่ือมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

10

(4)
(4)

(2)



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3.4 เปาประสงค ○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามคีวาม
ตองการท่ีจะบรรลุอะไรในชวง 5 ป

5
(3)
(2)

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด

- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปรมิาณและคณุภาพ

○ คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค

15
9
(5)

(4)
6
(3)
(3)

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพ้ืนท่ี
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ

12

(6)

(6)

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กจิกรรม

- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม

○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

13
8
(3)

(3)
(2)
5

(3)

(2)

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ท่ี
เก่ียวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได
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