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จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป  ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง  ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูท่ีเก่ียวของ  ท่ีจะนําไปเปนเกณฑใน
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สวนที่ ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดตรงกับสภาพปญหาในตําบลและความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562) ไดรับความรวมมือจาก
ประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทุกฝาย คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของของอําเภอลําปลายมาศ

การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีไดจัดทําไวเปนการดําเนินการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพัฒนาให
มากท่ีสุด

ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะข้ันตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป  ดังนี้

แผนพัฒนาสามป หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

แผนพัฒนาสามป เปนแผนระยะสั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องสามปท่ีกําหนดเปนโครงการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ หนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดผานกระบวนการประชุมประชาคมทองถ่ินในระดับตางๆ  สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี

หลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร
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การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนใน
ท่ีสุด

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. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน

ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดข้ันตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน
ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจท่ีจะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.
2558- 2560 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 /
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กิจกรรมท่ีกําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
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 ใน
ข้ันตอนของการพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้

4.1 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.2 ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4.3 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการหรือมีภารกิจ

รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออก อยางนอยสามประเภท คือ
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- โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง กลาวคือมีขีด
ความสามารถท้ังทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูท้ังดานการบริหารจัดการท่ีจะ
ดําเนินการไดเอง

- 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
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ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถ่ิน(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)

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 การติดตามและประเมินผลF8i’dki

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. ยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพื้นฐาน

- มีกฎหมายรองรับชัดเจนท้ังดาน
การออกแบบกอสรางและควบคุม
อาคาร
- มีเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ
ออกแบบและควบคุมการกอสรางท่ี
พรอม เพียงพอ

- มีบุคลากรไมเพียงพอ
- ไมมีงบประมาณสํารอง เพราะ
งานบางประเภทตองใชวัสดุ
อุปกรณจํานวนมากและตองมีการ
บํารุงรักษาอยูตลอดเวลา

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ความกาวหนาของเทคโนโลยีใน
การออกแบบเขียนแบบเพื่อการ
กอสรางไดรวดเร็วขึ้นตลอดจนการหา
ราคาวัสดุไดรวดเร็ว
- มีกฎหมายรองรับท่ีชัดเจนในงาน
กอสรางและควบคุมอาคาร
- หนวยงานภาคีใหความรวมมือและ
สนับสนุนดานงบประมาณ

- ประชาชนขาดความรูในเรื่อง
กฎหมายควบคุมอาคาร
- ความลาชาของงบประมาณ และ
มีจํานวนงบประมาณท่ีจํากัด

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

- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ
- มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครวั
เชน ผักคะนา ผักกาด ผักกวางตุง
ผักชี ตนหอม ขาวโพด ฯลฯ
- มีกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุมจัก
สาน กลุมทอเส่ือกก

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ
ประชาชนในพื้นท่ี
- ขาดการประชาสัมพันธในดาน
การวางแผนผลผลิตในเชิงพาณิชย
- ขาดผูนําท่ีเข็มแข็งในชุมชน
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)
ยุทธศาสตร โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ (ตอ)

- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
เพ่ิมพูนรายไดในดานการพัฒนาอาชีพ
และเงินทุน

- มีขอจํากัดในดานการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ
- ผลผลิตทางเกษตรมรีาคาต่าํ
- กลุมอาชีพยังขาดความเขมแข็ง
- สภาพอากาศเปลีย่นแปลงและภัย
ธรรมชาตเิปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ฝนไมตกตามฤดูกาล

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

- มีชมรมผูสูงอายุ
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการ
ใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส และผูดอยโอกาส
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ี
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ เขาพรรษา ลอย
กระทง
- ดานความเขมแข็งรักษาความสงบ
เรียบรอย อบต. มีการพัฒนาบคุลากร
อยางสม่ําเสมอ
- อบต.สนับสนุนกิจกรรมฝกทบทวน อป
พร. เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภยั
พิบัติ

- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ
- การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคมไม
เปนระบบ

- มีบุคลากรไมเพียงพอตอหนาท่ี
- ประชาชนใชนํ้าโดยไมคาํนึงถึงผลท่ี
จะตามมา

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจดัสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางท่ัวถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประชาชนมีนํ้าดื่มนํ้าใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
- มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง

- การประชาสมัพันธจากภาครัฐไม
ท่ัวถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ยังชีพ
- ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค

- การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคม
ไมเปนระบบ เน่ืองจากไมมเีจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ
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ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
(ตอ)

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม

- มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี
- มีการสงเสริมเพือ่การอนุรกัษ
ส่ิงแวดลอม

- ประชาชนขาดความรูเรื่องการ
คัดแยกขยะ
- ประชาชนยังมีแนวความคิด
เปนอยูแบบสันโดษ

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- มีกลุมองคกรภาคีเครือขาย
ภายนอกมารวมจัดกิจกรรมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองทีด่ี

- ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน
สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
- ประชาชนมีความต่ืนตัวในการเขา
รวมประชาคมมากขึ้น
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- มีผูนําท่ีเขมแข็ง
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพิ่มจํานวนมาก

- งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
บริหารจัดการขาดการ
ประชาสัมพันธและแนะนํา
ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
- เทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
สงเสริมสนับสนุนการอบรมใหความรู
ตอบุคลากร
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.

- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
เปล่ียนแปลงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางท่ี 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้น
ลดลง
รอยละ

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
เบิกจาย

จํานวน
โครงการ
/กิจกรรม

งบประมาณ
เบิกจาย

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 12 1,599,700 14 2,135,763.62
2.ดานเศรษฐกิจ ไมมี ไมมี 1 20,000
3.ดานคุณภาพชีวิต 11 3,826,942.67 24 1,773,873.76
4.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย

3 106,200 ไมมี ไมมี

5.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทนุ พาณชิยก
รรม และการทองเที่ยว

0 0 ไมมี ไมมี

6.ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

0 0 2 14,750

7. ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

4 92,400 ไมมี ไมมี

8. ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 9 1,147,939.26 8 328,359

รวม 30 6,773,181.93 49 4,272,746.38

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปขององคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  จํานวนโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาสามป 101 โครงการ  จะเห็น
ไดวามีการพัฒนามุงเนนในดานตางๆ ตามลําดับ ดังนี้

(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/
กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
25 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 ของโครงการ
ท้ังหมดในแผนพัฒนา



ห น า | 13

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙

(2) ดานเศรษฐกิจ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/กิจกรรม
ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 8
โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.04 ของโครงการท้ังหมด
ในแผนพัฒนา

(3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้ง
โครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 50 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.98 ของ
โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนา

(4) การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 2
โครงการ คิดเปนรอยละ 4.08 ของโครงการท้ังหมดในแผนพัฒนา

(5) ดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้ง
โครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 13 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.33 ของ
โครงการท้ังหมดในแผนพัฒนา



สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ



แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาํป ๒๕๕๙

สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

3. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปนการกําหนดวาในอนาคตการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้

3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือ
เปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลใน
อนาคตขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
ประชากรท่ีอาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่ง
เปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และ
ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒) พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดาน

แหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ส ง เ สริ มและสร า งจิตสํ านึ กและตระหนั ก ในการอนุ รั กษ และฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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5. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

๓). จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม

ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย
เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร

หลักท่ีดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย  จํานวน 23 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

ตาราง  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาตามแบบ ยท.
ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1 แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน

ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การพัฒนาดานผังเมือง
แนวทางท่ี 6 ดานพลังงานแสงอาทิตย
แนวทางท่ี 7 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

2 แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน
และ กลุมอาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตาราง  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาตามแบบ ยท. (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
3 แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหา
กษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ
การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-
สาธารณภัย

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

4 แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูลฝอย

ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

5 แนวทางท่ี 1 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บรายได
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรให
มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางท่ี 5 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ

ดานพัฒนาบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี
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3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวน
ใหม รอบป พ.ศ. 2560)

1) วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมเปนสุข

2) พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร

ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจําหนาย การสงเสริม
ทางดานการทองเท่ียว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”

3) เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิต

นคาเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน

ธรรมาภิบาล"

4) ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม”
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues )

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความ

ยั่งยืน
แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 4 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียว
แนวทางท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 7 พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการ
ทองเท่ียว
แนวทางท่ี 8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
แนวทางท่ี 9 สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
แนวทางท่ี 10 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
แนวทางท่ี 11 เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
แนวทางท่ี 12 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
แนวทางท่ี 13 พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
แนวทางท่ี 14 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางท่ี 15 สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
แนวทางท่ี 16 การบริหารจัดการทางการเกษตร

ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

2 แนวทางท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความ
ม่ันคงเพ่ิมข้ึน
แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
แนวทางท่ี 3 สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งตามวิถีพอเพียง
แนวทางท่ี 4 พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให
เกิดความสงบสุขและรมเย็น

ดานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
3 แนวทางท่ี 1 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิด

ความสมดุลอยางยั่งยืน
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
แนวทางท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
แนวทางท่ี 4 สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางท่ี 5 การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 6 การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4 แนวทางท่ี 1 สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชน
เอาชนะยาเสพติด
แนวทางท่ี 2 จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
แนวทางท่ี 3 พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยา
เสพติด
แนวทางท่ี 4 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางท่ี 6 พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
แนวทางท่ี 7 พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับ
ประเทศเพ่ือนบาน
แนวทางท่ี 8 พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
แนวทางท่ี 9 สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
แนวทางท่ี 10 รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
แนวทางท่ี 11 สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ
สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
แนวทางท่ี 12 สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
แนวทางท่ี 13 การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
แนวทางท่ี 14 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางท่ี 15 ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
แนวทางท่ี 16 การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ดานรักษาความม่ันคงและ
ความสงบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
5 แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายป

เปนแผนระยะยาว 15 ป
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการจังหวัด

ดานการบริหารจัดการ

3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
1) วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2) พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต

มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ

อยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1 แนวทางท่ี 1 สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  แบบองครวม
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
แนวทางท่ี 3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก
เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
แนวทางท่ี 5 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริต
และคอรัปชั่น
แนวทางท่ี 6 สรางความม่ันคงในอาชีพและรายได
แนวทางท่ี 7 สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุข
เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ

แนวทางท่ี 8 สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางท่ี 9 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางท่ี 10 เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน

เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิต
ท่ีดี

2 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง
ดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและ
รองรับการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 5 สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

การพัฒนาการทองเท่ียว
และกีฬา
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
แนวทางท่ี 7 สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศ
ดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาการทองเท่ียว
และกีฬา (ตอ)

3 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย
และอินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม
แนวทางท่ี 2 เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
แนวทางท่ี 3 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
แนวทางท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร

การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบ

4 แนวทางท่ี 1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
แนวทางท่ี 2 สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอ
สังคม
แนวทางท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ
แนวทางท่ี 4 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร



ห น า | 23

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาํป ๒๕๕๙

3.1.4 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
3.1.4.1 ยุทธศาสตรหลัก

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูลดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร

และพลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติมโตอยางมีคุณภาพ

และยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของ

รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ

ใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปรามปรามการทุจริตคอรรับชั่นอยาง

ยั่งยืน
3.1.4.2 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ี

สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ไดกําหนดประเด็นท่ีเห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง  ประกอบดวย
1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน
6) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ
7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
10) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา



ห น า | 24

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาํป ๒๕๕๙

(15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ

3.1.4.3 คานิยมหลักของคนไทย
1) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ

ในปจจุบัน
2) ซื่อสัตย เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
3) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4) ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศิลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน
7) เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขท่ีถูกตอง
8) มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9) มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา รูปฏิบัติ  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํา

รัชของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็
แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี

11) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป  ตามหลักของศาสนา

12) คํานึง ถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ   มากกวา
ผลประโยชนของตนเอง

3.1.5 นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร

ประชารัฐข้ึนเพ่ือเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยก
ฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปนสํานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือ
กันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติให
เจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให
เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของ
รัฐละประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขายโยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
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รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรัก
สามัคคี...”

3.1.6 การพัฒนาทองถิ่นดานอ่ืนๆตามอํานาจหนาท่ี
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคม
ท้ังทางบกและทางน้ําในพ้ืนท่ีมาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
ดําเนินการลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ินใหเปนปจจุบันเพ่ือมีขอมูลทางหลวงทอถ่ินโดยระบบพิกัดท่ีตั้ง
ทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูในสภาพใดและจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเม่ือใด เพ่ือ
กําหนดไวเปนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามป

1.2 งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการเพ่ือปองกันน้ําทวม  ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง  ให
สํารวจขอมูลแหลงน้ําโดระบุพิกัดท่ีตั้ง  ทางภูมิศาสตรสภาพ  และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพ่ือกา
รพเกษตร อุปโภค  บริโภคเพ่ือวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามปตลอดจนสํารวจ
ความสมบูรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา  คลองสงน้ํา  หากจําเปนตอง
ซอมแซม ใหบรรจุไวแผนพัฒนาสามป (การระบุท่ีตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร ของโครงการพัฒนาดาน
เสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา  เพ่ือปองกันการดําเนินการในพ้ืนท่ีซ้ําซอน  และเตรียม  ความพรอม
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)

1.3 งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรนําผังเมือง/ผังชุมชน
มาเปนขอมูลประกอบการวางแผน

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอก

ระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมท่ีไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ
รวมท้ังสงเสริมใหกลุมผูสงูอายุ และผูพิการมีงานทําเพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม

จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหความสําคัญ
กับขอมูลของการทํานา เชน จํานวนครัวเรือน  จํานวนไร  ผลผลิต  ตนทุนการผลิต  เปนตน  ขอมูล
แหลงน้ํา  เชน  แหลงน้ําเขตชลประทาน  แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน  ปริมาณน้ําฝน  การนําไปใช
เพ่ือการเกษตรประเภทการทํานา  เปนตน  โดยอาจทําเปนยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาก็ได
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
2.2.1 การสงเสริมแลพัฒนาผูสูงอายุ  ใหไดรับเบี้ยยังชีพในป

ตอไปอยางท่ัวถึง  โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพ่ือการคาดการณจํานวนของผูสุงอายุท่ีจะ
ไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของ
คุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเชนกัน
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2.2.2 การสงเสริมและพัฒนาผู พิการในทองถ่ิน  ควรให
ความสําคัญในการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการอยางครอบคลุมท่ัวถึง  ตลอดถึงการดูแล
คุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ

2.2.3 การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน  ให
ความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พิจารณาวาเด็กไดรับอาหารเสริม (นม) ท่ัวถึงหรือไม  ไดรับ
อาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม  เพ่ือเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน พิจารณานําแผนงานโครงการ
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความ
เหมาะสม

2.2.4 การสงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ผู
ยากจน  ใหมีท่ีอยูอาศัย

2.3 งานดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย

3.2.4 การสงเสริมสนับสนุนดาน สิทธิมนุษยชน  การรักษาสิทธิ์
ท่ีประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน  ควรใหความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
เชน  สิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข ดานการศึกษา  ดานเศรษฐกิจ  ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  ดานท่ีอยูอาศัย  ดานวัฒนธรรมและศาสนา  ดานขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ดานการขนสง ดานการเมืองการปกครอง ดานกระบวนการยุติธรรม  ดานความ
ม่ันคงทางสังคม  เปนตน  โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ี  มท
0810.2/ว867 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558

2.5 งานการสาธารณสุข  การสงเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน  การ
ปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ  และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนท่ัวไป

2.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
2.6.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ  ผูนําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล  ขาวสาร
เพ่ือการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ

2.6.2 งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความม่ันคงเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยการเสริมสรางการรับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  ปองกัน
และแกไขปญหาขอขัดแขงของประชาชนและสังคม  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของ
คนในชาติ รวมถึงการ ประนอมขอพิพาทและการชวยเหลือทางดานขอกฎหมายใหประชาชนใน
ทองถ่ิน
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3. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถ่ินใหนําขอมูลการเกิดสาธารณภัย

ในทองถ่ิน เชน  อุทกภัย วาติภัย อัคคีภัย  ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลงภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะห
หาแนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เคยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาว  ควรหามาตรการเชิงปองกัน  และ
กําหนดเปนแผนงานในแผนพัฒนาสามป  เชน (1) การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัยของผูบริหารและขาราชการทองถ่ิน  และเตรียมความพรอมเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย (2)
การซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กําหนดชั้นการบังคับบัญชา  การตัดสินใจและ
ข้ันตอนในการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยสาธารณและ (3) การจัดหาสถานท่ี  และอุปกรณการชวยเหลือเม่ือ
เกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี

3.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน  เนื่อ
จากปจจุบันไดเกิดสถานการณปญหาหมอกควันขามแดนประเทศเพ่ือนบานสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยขอประชาชนในพ้ืนท่ีและการคมนาทางอากาศ  ดังนั้น  เพ่ือใหการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปาและ
หมอกควัน จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.4/ว
2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558

3.3 การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  เพ่ือให
การแกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยแลง  จึงใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด มท 0891.2 / ว 2555 ลงวันท่ี 24
พฤศจิกายน 2558

3.4 งานดานการักษาความสงบเรียบรอย  ใหสํารวจจุดท่ีมักเกิดเหตุ ราย
ภัยอันตรายจากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตุรายข้ึน  สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการติดตั้งกลอง  วงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน
หากจําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป

4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน ควรสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.2 งานดานการสงเสริมการเกษตร  การใหการสนับสนุน  ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการ
ชวยเหลือเกษตรในพ้ืนท่ีอาทิการใหความรูทางวิชาการ  การจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิต
การชวยเหลือหาพันธุพืช การบํารุงรักษาดิน จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา  และการแปรรูป
เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี
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4.3 งานดานการพาณิชยกรรม  กรีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย
วาสามารถขยายจุดผอนปรนเพ่ิมข้ึนไดอีกหรือไม  หรืออาจสํารวจหาสถานท่ีท่ียังไมไดใชประโยชน
อยางเต็มท่ีและเหมาะสมกับการคาขาย  และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพ่ือสราง
รายไดท่ีม่ันคงใหแกกลุมผูคาขาย

4.4 งานดานการทองเท่ียว ควรสงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิด
ผลกระทบสภาพแวดลอม  และวิธีชีวิต  อันดีงามของประชาชนในทองถ่ิน  อาจกําหนดยุทธศาสตร
การทองเท่ียวหรือแนวทางการพัฒนา  สงเสริมการทองเท่ียวตามสภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน  เชน  การทองเท่ียวท่ีรับผิดชอบตอทรัพยากรการทองเท่ียว
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนการทองเท่ียวเชิงนิเวศนการทองเท่ียวท่ีเปนธรรมการทองเท่ียวโดยชุมชน
และการทองเท่ียวโดยการอาสาสมัคร

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา

การฟนฟูสภาพและคุณภาพการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนํากลับมาใชไหมซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเอ้ือตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการ
พัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรเปนการรวมมือกัน
ดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน

6. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสํารวจขอมูล

ภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด  สรางเปนองคความรู  เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน  โดยอาจสนับสนุนใหมร
การตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถ่ิน

6.2 การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณของ
ทองถ่ิน

6.3 การอนุรักษ  ทํานุบํารุง  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี
3.1.7 การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ใชกรอบนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดอนุมัติจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หน.คสช.)
เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ  เขาถึง  พัฒนา”
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมท้ัง แนวทางการแกไข  ปญหาโดยสันติวิธี  เพ่ือไปสูวิสัยทัศน
ของนโยบาย “มงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใชความรุนแรง  มี
สภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติ ทุกภาคสวนมีความเขาใจ
ไววางใจ และมีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตรดําเนินงาน  ท้ังดานความม่ันคง
และดานการพัฒนา  และกลุมภารกิจงาน  โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมเปาหมายหลัก  ไดแก  พ้ืนท่ี
เสริมสรางความม่ันคง  พ้ืนท่ีเรงรัดการพัฒนา  และพ้ืนท่ีเสริมสรางการพัฒนา  มีภารกิจงาน 7 กลุม
ภารกิจงาน  ตามแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 –
2560 ดังนี้



ห น า | 29

แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาํป ๒๕๕๙

3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 2 งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 3 งานสรางความเขาใจท้ังในและตางประเทศ/สิทธิ

มนุษยชน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 4 งานศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

หนวยงานเจาภาพหลัก
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  และคุณภาพ

ชีวิตประชาชน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 6 งานเพ่ิมประสิทธภิาพภาครัฐและการขับเคลื่อน

นโยบายฯ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี

3.1.8 นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล/คสช.
3.1.8.1 การแกไขปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปราม

ลงโทษผูผลิต  ผูคาผูมีสิทธิพล  และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจ หนาท่ี  ดังนี้

1) สนับสนุน สงเสริม  หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติด
ทุกหนวยดําเนินการปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา  ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและ
สนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง

2) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการ
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด  สนุกเกอร
รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการ
ปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย

3) สนับสนุน  สงเสริม  หนวยงานท่ี  รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษาโดยทันที  และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข

4) ดํา เนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐ ท่ี มีสวนเ ก่ียวของกับยาเสพติด
(ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานสวนตําบล  พนักงานเมืองพัทยา
ลูกจางประจําและพนักงานจาง)

ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก  ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการ
บําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม  พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ  อยางเปนระบบ
ดําเนินการ  อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐ
ตางๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ัน  ยาเสพติด สารเคมี  และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบ
เขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกัน
กลุมเสี่ยงของประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด
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3.1.8.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิ

บาลในการปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวนรวม
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต  จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันท่ี 18
มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้

1) ทําการสํารวจ  ศึการูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละ
หนวยงานท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริตตําแหนงหรือตัว
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด

2) กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุก
ข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง

3) กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
จริงจังกับการกระทําผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทําใหประชาชนมีความรูสึกวา
เจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน

4) สํารวจและจัดทํา  ขอมูลการกระทํา  ผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ี
ของแตละหนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

5) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง 5 ป
6) จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดี

กับผูกระทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวน
ใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการ

พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ



ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว และยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ
    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสรมิและพัฒนาดานเกษตรอนิทรยี

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

๑ โครงการเกษตรอินทรียตามแนว  - เพ่ือพัฒนาความคิดในการ เกษตรกร เยาวชนในพ้ืนท่ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ เกษตรกรลดการใช สํานักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรอินทรียทีมุงไปสู และผูท่ีสนใจ ประชาชนในพ้ืน สารเคมีในการปองกัน
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ความมั่นคง และสรางวิถี ท่ีลดการใชสาร กําจัดศัตรูพืช
10, 11, 12, 15 ,16, 17) เกษตรอินทรียแบบพอเพียง เคมี
(จากแผนชุมชน ป 59)

๒ โครงการสงเสริมและการผลิต  - เพ่ือถายทอดเทคโนโยลี กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 61,550 61,550 61,550 รอยละของ  - กลุมเกษตรกร  - สํานักปลัด
พันธุขาวพันธุดี การผลิตขาว จํานวน 3 หมูบาน กลุมละ ประชาชนในพ้ืนท่ี มีรายไดเพ่ิมข้ึน  - ศูนยบริการ
(จากแผนงานเกษตร  - เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมผล 30 ราย ในตําบลทะเมนชัย มีการรวมกลุม ใหแกครอบครัว และถายถอด
อําเภอลําปลายมาศ 59) ผลิตขาวใหแกเกษตรกร และมีพันธุขาวดี  - เกษตรกรมีพันธุ เทคโนโลยีการ

 - เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก ขาวท่ีมีคุณภาพ เกษตร
ครอบครัวเกษตรกร  - มีการรวมกลุม  - สนง.เกษตร

สรางกระบวนการ อําเภอ
เรียนรูของกลุม ลําปลายมาศ

แบบ ผ.01

    รายละเอยีดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 องคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรรัีมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



 -32-

    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสรมิและพัฒนาดานเกษตรอนิทรยี (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๓ ศูนยผลิตขยายพันธุพืชชุมชน เพ่ือมีสถานท่ีขยายพันธุพืช  - ชุมชนจัดสรางโรงเรือนเอง 100,000 100,000 100,000 จํานวนศูนย  มีศูนยผลิตขยาย 1. สํานักปลัด

ตําบลทะเมนชัย และเก็บพันธุพืชไวใชเอง  - เจาหนาท่ีสงเสริมการเกตร ผลิตขยายพันธุ พันธุพืชชุมชนของ 2. ศูนยบริการ
(จากแผนงานเกษตร หรือกระจายพันธุภายใน ใหคําแนะนําการคัดเลือก พืชชุมชน ตําบลทะเมนชัย และถายถอด

อําเภอลําปลายมาศ 59) ชุมชนและขางเคียง จัดการพันธุและผลิตขยายพืช เทคโนโลยีการ
พันธุดี เกษตร

 3. สนง.เกษตร
อ. ลําปลายมาศ

๔ โครงการรณรงคไถกลบฟางขาว  - เพ่ือรณรงคสงเสริมให  - พ้ืนท่ีดําเนินการรณรงคไถ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐  - จํานวนผูเขา  - เกษตรกรมีความรู 1. สํานักปลัด
(จากแผนงานเกษตร เกษตรกรเห็นความสําคัญใน กลบฟางขาว 200 ไร รวมโครงการ และเห็นความสําคัญใน 2. ศูนยบริการ
อําเภอลําปลายมาศ 59) การปรับปรุงบํารุงดินโดย เกษตรกร 40 ราย การไถกลบฟางขาว และถายถอด

การรณรงคไถกลบฟางขาว  - สามารถไถกลบฟางขาวคิด ปรบปรุงบํารุงดิน เทคโนโลยีการ
และเปนการแกปญหาการเผา เปนนํ้าหมักอินทรียวัตถุ จํานวน 400 ราย เกษตร
ฟางขาว ฟางขาว จํานวน 100 ตัน  - เพ่ิมปริมาณอินทรีย  3. สนง.เกษตร
 - เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ วัตถุใหแกดิน จํานวน อ. ลําปลายมาศ
แกดิน 100 ตัน

 - ผลผลิตขาวเพ่ิมข้ึน

แบบ ผ.01

วัตถุประสงคท่ี โครงการ
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    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสรมิและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรอืนและกลุมอาชพี
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕ โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพ่ือใหเกิดการสรางงาน จัดฝกอบรม หรือใหความ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี เกิดการสรางงาน กอง

ระยะสั้น สรางรายไดและสรางอาชีพ ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ในชุมชน ข้ันพ้ืนฐานและข้ันเพ่ิมทักษะ เพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถพัฒนา
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือเสริมสรางความเขม ใหเกิดการพ่ึงพา
(จากแผนชุมชน ป 59) แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ตนเองของชุมชนได

นําไปสูการจัดปญหาความ อยางยั่งยืน
ยากจนในระยะตอไป
 - เพ่ือนอมนําเศรษฐกิจ
พอเพียงของพอหลวง

๖ โครงการสงเสริมและพัฒนา  - เพ่ือใหผูสูงอายุและ สงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ 30,000 30,000 30,000  - รอยละของผู  - ผูสูงอายุและคน กอง
ทักษะอาชีพใหกับผูสูงอายุและ คนพิการท่ีสนใจไดรับการ และคนพิการ ใหมีงานทํา สูงอายุและ พิการ มีงานทําในเวลา สวัสดิการสังคม
คนพิการ พัฒนาและสงเสริมทักษะ  - ผุสุงอายุ คนพิการมี วาง และมีรายไดเสริม
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 อาชีพท่ีเหมาะสมตามวัย  - คนพิการ งานทํา  และมี ในการชวยเหลือ
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือใหผูสูงอายุและ รายไดเสริม ตนเองไมเปนภาระ
(จากแผนชุมชน ป 59) คนพิการมีรายไดเพ่ิมข้ึน ใหกับสังคม

 - เพ่ือใหผูสูงอายุและคนพิการ
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ
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    ๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสรมิและเพิ่มทักษะอาชพีของครัวเรอืนและกลุมอาชพี (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
7 อุดหนุนกลุมอาชีพ  - พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณในการ 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม ประชาชนมีความรู กอง

"กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด" ภูมิปญญาของชุมชน ดําเนินงานของทอเสื่อกก ในการจัดตั้ง และมีทักษะในการ สวัสดิการสังคม
(เสนอโดยบานบุตาริต 12)  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการ ประกอบอาชีพมากข้ึน
(จากแผนชุมชน ป 59) ฝกอบรมเพ่ิมทักษะ

 - เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของกลุม

8 อุดหนุนกลุมอาชีพในเขตพ้ืนท่ี  - พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณในการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุมใน ประชาชนมีความรู กอง
ตําบลทะเมนชัย ภูมิปญญาของชุมชน ดําเนินงานของกลุมอาชีพ การอุดหนุน และมีทักษะในการ สวัสดิการสังคม

 - เพ่ือใหประชาชนไดรับการ ประกอบอาชีพมากข้ึน
ฝกอบรมเพ่ิมทักษะ
 - เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของกลุม

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสรมิและพัฒนาการทองเท่ียว
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
9 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัด  - เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณี อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 20,000 20,000 รอยละที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได กอง

บุรีรัมย "โครงการจัดงาน จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ของรายไดจาก มาทองเท่ียวชม การศึกษาฯ
ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง" การทองเท่ียว การทองเท่ียว การจัดการประเพณี

ข้ึนเขาพนมรุง

โครงการ

แบบ ผ.01

วัตถุประสงคท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชวีติ
และ ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดบุรรีัมย  ท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมอืงนาอยูและคุณภาพชวีติท่ีดี
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีติ
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีภูมปิญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการถวายเทียนพรรษา  - เพ่ือเปนการสืบสาน  - เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ 30,000 30,000 30,000 รอยละของ พุทธศาสนิกชนได กอง
ประจําป 2560 อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม ประชาชนรวม รวมกันบําเพ็ญกุศล การศึกษาฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ของทองถ่ินใหคงอยูตอไป ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมทาง ในวันสําคัญทาง
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือเปนการสงเสริมทะนุ  - ถวายเทียนพรรษาและปจจัย ศาสนามากข้ึน พุทธศาสนา
(จากแผนชุมชน ป 59) บํารุงพระพุทธศาสนา บํารุงศาสนาในเทศกาล

เขาพรรษา

11 โครงการประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือเปนการขอขมาตอพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนฟนฟู กอง
ประจําป 2560 แมคงคาท่ีเราไดอาศัยนํ้ากิน ไดรวมกันสืบสานประเพณี ประชาชนรวม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 นํ้าใชและไดท้ิงปฏิกูลลงแมนํ้า และวัฒนธรรมอันดีงามใหคง กิจกรรมทาง อันดีงาม
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือเปนการสงเสริม อยูสืบไป ศาสนามากข้ึน
(จากแผนชุมชน ป 59) ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามใหคงอยูสืบไป

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีภูมปิญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
12 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือเปนจางเหมาบริการ อุดหนุนงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 รอยละการ มีวัสดุ อุปกรณ กอง

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

ราชการ มากข้ึน ตอการปฏิบัติราชการ

13 โครงการฟนฟูและรักษาภูมิ  - เพ่ือใหเห็นคุณคาและภูมิ ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - ผูเขารวมโครงการรู กอง
ปญญาทองถ่ินของผูสูงอายุเพ่ือ ปญญาของผูสูงอายุ รับการอบรม จักภูมิปญญาของ สวัสดิการสังคม
อนุรักษสืบสานใหคงอยูคู  - เพ่ือคนหาและสืบสาน ทองถ่ิน
ลูกหลานสืบไป ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู  - สามารถนําความรู
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9  - เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยน ไปถายทอดใหผูอ่ืน
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ความรู ความคิดเห็นและใช และนํามาปรับใชใน
(จากแผนชุมชน ป 59) เวลาวางใหเปนประโยชน การดํารงชีวิตประจํา

14 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมขนม ประชาชนในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - การแสดงออกถึง กอง
วันสงกรานต ประจําป 2560 ธรรมเนียมท่ีดีงามของ ตําบลทะเมนชัย ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ความกตัญู การ การศึกษา ศาสนา
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ทองถิ่นใหคงอยูสือไป ตําบลทะเมนชัย อนุรักษประเพณี และวัฒนธรรม
10, 11, 12, 15 ,16, 17) รวมกิจกรรม ทองถ่ิน
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

วัตถุประสงคท่ี โครงการ



 -38-

     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณ ีภูมปิญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
15 อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ  - เพ่ือสรางจิตสํานึกของคน  - คนบุรีรัมยมีจิตสํานึก 5,000 5,000 5,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ  - จังหวัดบุรีรัมย

ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี รักชาติ จงรักภักดี" สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม  - กองการศึกษา
(งานวันสถาปนาเมืองแปะ) ในสถาบัน มีความรักชาติ  - นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ ประเพณีโบราณใหคง ศาสนาและ

รักแผนดิน ชาวตางชาติรูจักจังหวัดบุรีรัมย อยูและสือบสานถึง วัฒนธรรม
 - เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม  - อนุชนรุนหลัง
ประเพณีโบราณใหคงอยูและ
สือสานถึงอนุชนรุนหลัง

16 อุดหนุนโครงการเทศกาลของดี  - เพ่ือสรางจิตสํานึกของคน ประชาชนในเขตอําเภอ 5,000 5,000 5,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ  - ท่ีวาการอําเภอ
อําเภอลําปลายมาศ ในอําเภอลําปลายมาศให ลําปลายมาศ และอําเภอขาง สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม     ลําปลายมา

เกิดความรักสามัคคี เคียง ประเพณีโบราณใหคง  - กองสวัสดิการ-
 - เพ่ือจัดนิทรรศการของดี อยูและสือบสานถึง    สังคม
อําเภอลําปลายมาศ อนุชนรุนหลัง
 - เพ่ือใหเกษตรกรไดนํา  - ขยายตลาดสินคา
ผลผลิตของตัวเองมาวาง ของเกษตรกร
จําหนาย

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาสรางคานยิม จติสํานกึและพัฒนาศลีธรรม คุณธรรม จรยิธรรมใหกับประชาชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
17 โครงการเสริมสรางคุณธรรม เพ่ือใหผูนําชุมชน หนวย จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม 30,000 30,000 30,000 ผูเขาอบรมมี ผูเขาอบรมมีความ สํานักปลัด

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน งานตางๆ ในตําบลมีความรู ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ ความรู ความ รู ความเขาใจในการ
เพ่ือประโยชนสุข ความเขาใจ ในการบริหาร บริการและการพัฒนาอยางมี สามารถในการ พัฒนาทองถ่ินนําคุณ-
(เสนอโดยหมูบาน 4,6,8,9,10 งานการพัฒนาทองถ่ิน รวม ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงาน รวม ธรรมจริยธรรมใชเพ่ือ
11,12,15,16,17) ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ถึงมีคุณธรรมและ พัฒนาชมุชนและตน
(จากแผนชุมชน ป 59) จริยธรรมมากข้ึน เอง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กฬีา นันทนาการ และบูรณาการการศกึษา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
18 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กกลาคิด  เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน 40,000 40,000 40,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนได กอง

ประจําป 2560 กลาทํา กลาแสดง ออกในสิ่ง เขตพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย เยาวชน และ รับการเสริมสรางเปด การศึกษาฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ท่ีดีงาม จํานวน 10 หมูบาน ประชาชนท่ีเขา โอกาสใหแสดงออก
10, 11, 12, 15 ,16, 17) รวมงาน ไดรับการพัฒนาใหดี
(จากแผนชุมชน ป 59) ขึ้น

19 อุดหนุนโครงการกอสราง  - เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ ทําการกอสรางศูนยพัฒนา 2,956,000 2,956,000 2,956,000 ระะดับความ  - เด็กนักเรียนศูนย กอง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดีและเติบโตตามวัย เด็กเล็ก พึงพอใจตอ พัฒนาเด็กเล็กไดมี การศึกษาฯ
(จากกรมสงเสริมปกครอง  - เพ่ือใหเด็กนักเรียนศูนย ผูปกครอง เด็ก สถานท่ีสําหรับศึกษา
ทองถ่ิน) พัฒนาเด็กเล็กไดมีพ้ืนท่ี  - เปนสถานท่ีสําหรับ

สําหรับการศึกษาเลาเรียน สงเสริมพัฒนาการ
ใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กฬีา นันทนาการ และบูรณาการการศกึษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

20 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือสนับสนุนอาหาร  - เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน 2,533,200 2,533,200 2,533,200  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ กอง

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

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

 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

21 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย  - เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออาหาร 1,081,920 1,081,920 1,081,920  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ กอง
แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี เสริม (นม) ใหกับโรงเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มีโภชนา การศึกษาฯ

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01
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     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กฬีา นันทนาการ และบูรณาการการศกึษา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
22 โครงการแขงขันกีฬาประจํา  - เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา  - เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 90  - ลดปญหาสังคมใน กอง

ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ประจํา และการออกกําลังกายและรู ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย ประชาชนรวม กลุมเด็ก เยาวชน การศึกษาฯ
ป 2560 จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9  - เพ่ือเสริมสรางความรัก  - เด็ก เยาวชน และประชาชน  - เด็ก เยาวชน
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ความสามัคคี รูแพ รูชนะ เกิดความรัก ความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา
(จากแผนชุมชน ป 59) และรูอภัย ภายในชุมชน ภายในชุมชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิสุขภาพและอนามัย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
23 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค  - เพ่ือใหประชาชนมีความรู ประชาชน นักเรียน 20,000 20,000 20,000 รอยละของผูเขา ผูเขารับการอบรม งาน

ไขเลือดออก โรคเอสด และ เก่ียวกับการปองกันโรค นักศึกษา เยาวชน รับการอบรมเขาใจ รูจักปองกันโรคตางๆ สาธารณสุข
โรคอุบัติใหม ไขเลือดออก ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย เก่ียวกับโรคตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9  - เพ่ือเสริมสรางและปลูกฝง
10, 11, 12, 15 ,16, 17) เจตคติในการครองตนใน
(จากแผนชุมชน ป 59) สังคม อยางเปนระบบ

 - เพ่ือใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการปองกันโรค
ติดตอชนิดใหมๆ

24 โครงการซอมแซมครุภัณฑ  - เพ่ือซอมแซมครุภัณฑให  - ซอมครุภัณฑเครื่องพน 10,000 10,000 10,000  - เครื่องมือ  - ไดเครื่องมือ งาน
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง คงสภาพท่ีสามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอ่ืนๆ เครื่องใช มีพอใช เครื่องใชท่ีพรอมใช สาธารณสุข
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน งาน
อ่ืนๆ วัสดุตางๆ

25 สมทบกองทุนหลักประกัน  - สนับสนุนงานบริการดาน  - อุดหนุนงบประมาณกองทุน 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนไดรับ งาน
สุขภาพ (สปสช.) สาธารณสุขในพ้ืนท่ี หลักประกันสุขภาพตําบล การบริการจาก บริการท่ีดีดาน สาธารณสุข

ทะเมนชัย สปสช. สาธารณสุขผานกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
26 โครงการปองกันและควบคุม  - ควบคุมและปองกันการ  - จัดกิจกรรมรณรงคและ 330,000 330,000 330,000  - พ้ืนท่ีปราศจาก  - พ้ืนท่ีตําบล งาน

โรคติดตอ แพรระบาดของโรค เชน ปองกันโรคตางๆ โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก สาธารณสุข
โรคประจําถ่ิน หรือโรค  - รณรงคกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โรคไขเลือดออก
ระบาดรายแรงท่ีเกิดตามฤดู หยอดทรายอะเบท พนหมอก
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข ควันกําจัดยุงลาย
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม  - จัดซ้ือนํ้ายาเคมีในการกําจัด
ฯลฯ ยุง จํานวน 80 ขวดตอป
 - เพ่ือปองกันและควบคุม  - จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้า
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค  ยุงลายจํานวน 30 ขวดตอป
ไขเลือดออก  - คาวัสดุเช้ือเพลิงและนํ้ามัน

หลอลื่น

27 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือใหความรู ความเขาใจ  - ประชาชนในพ้ืนทีตําบล 20,000 20,000 20,000  - รอยละของ  - ผูเขารับการอบรม งาน
โภชนาการ และการดูแลรักษา ท่ีถูกตองเก่ียวกับโภชนาการ ทะเมนชัย ประชาชนมี มีความรูเรื่อง สาธารณสุข
สุขภาพแกประชาชน กับสุขภาพ ความรูดาน โภชนาการ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 โภชนาการ
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิสุขภาพและอนามัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
28 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน  - เพ่ือใหประชาชนไดรับการ  - อุดหนุนใหอาสาสมัคร 75,000 75,000 75,000  - ประชาชนได  - ประชาชนไดรับ งาน

สาธารณสุขมูลฐาน ดูแลและการบริการในเบื้อง สาธารณสุข(อสม.) ตาม รับบริการ บริการสาธารณสุข สาธารณสุข
ตนสุขภาพอนามัยและมี โครงการพัฒนาศักยภาพดาน สาธารณสุขพ้ืน พ้ืนฐานมีสุขภาพ
สุขภาวะท่ีสมบูรณแข็งแรง สาธารณสุขแกไขปญหา ฐาน อนามัยและมีสุข
มีทักษะในการดูแลตัวเอง สาธารณสุขในเรื่องตางๆและ ภาวะท่ีสมบูรณ

บริการสุขภาพเบื้องตนใน แข็งแรง
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดกิารของชุมชน
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
29 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - เพ่ือลดจํานวนสถิติของเด็ก  - จัดกิจกรรมปองกันและ 30,000 30,000 30,000  - ลดปญหาการ  - ลดจํานวนสถิติของ กอง

การตั้งครรภกอนวัยอันควร วัยรุนที่ต้ังครรภกอนวัยอันควร แกไขปญหาการตั้งครรภ ตั้งครรภกอน เด็กวัยรุนท่ีตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
(แกมใส...วัยเสี่ยง)  - รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก กอนวัยอันควร วัยอันควร กอนวัยอันควร
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 วิธีปองกันท่ีถูกวิธี  - เด็กวัยรุนในพ้ืนท่ีตําบล  - เด็กวัยรุนเกิดความ
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง เขาใจและรูจักวิธีปอง
(จากแผนชุมชน ป 59) กันท่ีถูกวิธี

๓๐  จัดทําส่ิงอํานวยความสะดวกแก  - เพ่ือใหผูสูงอายุ คนพิการ  - ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด 100,000 100,000 100,000   - รอยละของ  - ประชาชนท่ัวไป กอง
ผูสูงอายุ คนพิการ หญิงต้ังครรภ หญิงมีครรภ และประชาชน  - ติดต้ังราวเกาะจับในหองนํ้า ผูพิการ และ คนพิการ ผูสุงอายุ สวัสดิการสังคม
และประชาชนท่ัวไปไมนอยกวา ท่ัวไปในสังคม ไดเขาถึงและ  - สัญลักษณท่ีจอดรถคนพิการ ผูมาใช ไดใชประโยชน
 ๕ ประเภท คือ ทางลาดขึ้นลง/ ใชประโยชนไดตามมติ ครม.  - กอสรางทางราด ข้ึน-ลง จากสิ่งอํานวยความ
หองนํ้าสําหรับผูสูงอายุ,คนพิการ โดยใหจัดสิ่งอํานวยความ  - หองนํ้าสําหรับผูสูงอายุ สะดวกไดจริง และ
และหญิงต้ังครรภ/ปายสัญลักษณ สะดวกข้ันพ้ืนฐาน คนพิการและหญิงตั้งครรภ มีความพรอมในการ
/ท่ีจอดรถ/ศูนยบริการขาวสาร  - ผูสูงอายุ คนพิการ  - ปายสัญลักษณ รับประชาคมอาเซียน

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  - ศูนยบริการขาวสาร
 - เปนการเตรียมความพรอม
ในการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดกิารของชุมชน (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
31 เบี้ยยังชีพผูพิการ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูพิการ จํานวน 197 คน 1,891,200 1,891,200 1,891,200  - รอยละของ  - ผูพิการไดรับการ กอง

กับผูพิการ ผูพิการใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม
พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
มีความเปนอยูท่ีดี

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

มีความเปนอยูท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

33 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป 6,010,800 6,010,800 6,010,800   - รอยละของ  - ผูสูงอายุ ไดรับการ กอง
กับผูสูงอายุ จํานวน 438 คน ผูสูงอายุใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
จํานวน 207 คน มีความเปนอยูท่ีดี
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 94 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป
 จํานวน 18 คน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดกิารของชุมชน (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
34 อุดหนุนโครงการศูนย  - เพ่ือเปนการเสริมสราง จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ 10,000 10,000 10,000  - ครอบครัวใน  - เกิดความรัก ความ กอง

พัฒนาครอบครัวในชุมชน ความสัมพันธของสมาชิกใน ใหกับครอบครัว  ในเขต หมูบานมีภูมิคุม เขาใจซ่ึงกัน สวัสดิการสังคม
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ครอบครัวและลดชองวาง ตําบลทะเมนชัย กันเปนรั้วท่ีมี
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ระหวางวัย ความเขมแข็ง
(จากแผนชุมชน ป 59)

35 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก  - เพ่ืออบรมใหความรูแก  - ผูปวยเอดสและผู 30,000 30,000 30,000  - จํานวนคนท่ี  - ผูปวยมีกําลังใจ กอง
ผูดอยโอกาสในสังคม ผูปวยเอดส ท่ีไดรับผลกระทบ เขารับการอบรม สามารถท่ีจะดําเนิน สวัสดิการสังคม
(ผูปวยเอดส และครอบครัว)  - เพ่ือสรางกําลังใจใหกับกลุม (คนในครอบครัว ชีวิตตอไปอยางมี
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ผูปวยเอดส  ใหเห็นคุณคา ผูปวยเอดส) ความสุข
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ของชีวิตและพรอมท่ีจะ
(จากแผนชุมชน ป 59) ดํารงชีวิตตอไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
36 โครงการยุติความรุนแรงตอเด็ก  - เพ่ือแกไขปญหาความรุนแรง ประชาชน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 30,000 30,000 30,000  - จํานวนผู  - สมาชิกครอบครัว กอง

สตรี และคนในครอบครัว ตอเด็ก สตรี และคนใน สมาชิกในครอบครัว เขารวมโครงการ ตะหนักถือความสําคัญ สวัสดิการสังคม
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ครอบครัว ไมใหตกเปนเหยื่อ  และผูพิการ ฯลฯ ของสถาบันครอบครัว
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ของการกระทํารุนแง เขาใจหลักการดําเนิน
(จากแผนชุมชน ป 59)  - เพ่ือสงเสริมใหประชาชน ชีวิตท่ีเหมาะสม

มีความรู ความเขาใจ มี  - ทุกคนในครอบครัว
เจตคติท่ีเหมาะสม ตระหนัก ไดรับการปลูกฝงสํานึก
ในสิทธิเด็กและสตรี ท่ีดี ตระหนักและเห็น
หลีกเลี่ยงการเปนผูกระทํา ความสําคัญของบทบาท
ความรุนแรงและเปนผูถูก หนาท่ีตนเองตอบุคคล
กระทํา ในครอบครัว

37 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือ  - เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนใน กอง
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดมีคุณภาพ จังหวัดบุรีรัมย สวัสดิการสังคม
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สาธารณประโยชน หนวยงานท่ีเปน มีหนวยงานท่ีเปน
ศูนยกลางการ ศูนยกลางการประสาน
พัฒนา งาน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
38 โครงการปองกันและชวยเหลือ  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000  - ผูประสบภัยได  - ประชาชนที่ประสบภัย สํานักปลัด

ผูประสบสาธารภัยและ ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ
ภัยพิบัติตางๆ รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ เบื้องตน เบื้องตนและมีความ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ปลอดภัยในชีวิตและ
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ทรัพยสิน
(จากแผนชุมชน ป 59)

39 โครงการจัดสงนํ้าอุปโภค  - เพ่ือชวยเหลือประชาชนใน  - จัดหานํ้าเพ่ือการอุปโภค 10,000 10,000 10,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนมีนํ้าใช สํานักปลัด
บริโภค  เพ่ือบรรเทาภัยแลง ภาวะขาดแคลนนํ้าสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน นํ้าสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 การอุปโภค บริโภค ท่ีเดือดรอนในพ้ืนท่ี บริโภค
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๓.๖ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
40 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูถึง  - จัดเขาคายอบรมปรับเปล่ียน 50,000 50,000 50,000  - จํานวนผูเขารับ  - เยาวชนรับรูปญหา สํานักปลัด

ตานภัยยาเสพติด ปญหาและพิษภัยของ พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การอบรม และพิษภัยของ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ยาเสพติด และกลุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี ยาเสพติด
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน  - เยาวชนสามารถ
(จากแผนชุมชน ป 59) การตอตานและปองกันการ เปนแกนนําในการปองกัน

แพรระบาดของยาเสพติดใน และตอตานการแพร
สถานศึกษาและชุมชน ระบาดของยาเสพติด

41 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือสนับสนุนใหกับโรงเรียน  - สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 25,000  - ปญหา  - เยาวชน รูอันตราย สํานักปลัด
แกไขปญหายาเสพติด  - เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไข ยาเสพติดลดลง จากยาเสพติด
แกโรงเรียน ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน  - เยาวชนสามารถ

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

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดบุรรีัมย  ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกฬีา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

42 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย ขนาดกวาง 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 สามารถระบาย มีรางระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 เมตร ลึก เฉลี่ย นํ้าไดกวารอยละ สามารถระบายนํ้าได
จากบานนางจันทร แซกรัมย ไดมาตรฐาน 0.50 เมตร พรอมปาย 80 สะดวกไมอุดตัน ไมสง
บานเลขท่ี 294/3 ถึงหนาวัด ประชาสัมพันธโครงการ กลิ่นเหม็นกอความ
อัมพวันหนองมวง ต.ทะเมนชัย จํานวน 1 ปาย รําคาญ
(เสนอโดยบานหนองมวง 4)
(จากแผนชุมชน ป 59)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.01
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   ๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500 7,051,300 7,051,300 7,051,300 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ 1. อบจ.

เสริมเหล็ก หมูท่ี 6 มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
 บานบริหารชนบท ในชีวิตและทรัพยสิน พรอมงานวางทอคอนกรีตเสริม ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง เหล็ก รอละ 70 ข้ึนไป
เชื่อม หมูท่ี 9 บานหนองไฮ และฝุนละอองในถนน
ต. ตลาดโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม. 100,000 100,000 100,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็กสายจากบานนางอวน สําหรับใชในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ปริมาณ สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไชยสาร บานเลขท่ี 132 ไดอยางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงนายก่ํา คุตชิตา บานเลขท่ี 63 ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ รอละ 70 ข้ึนไป
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 6) พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
(จากแผนชุมชน ป 59) อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

แบบ ผ.01

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,780 1,795,100 1,795,100 1,795,100 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ 1. อบจ.

เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
 บานหนองไทร ในชีวิตและทรัพยสิน พรอมงานวางทอคอนกรีต ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง เสริมเหล็ก รอละ 70 ข้ึนไป
จ.บุรีรัมย เชื่อมกับ หมูท่ี 3 และฝุนละอองในถนน
บานหนองเจาหัว ต.บุโพธ์ิ
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

46 โครงการกอสรางรองระบายนํ้า เพ่ือใหนํ้าฝนจากหมูบาน ขนาดกวาง 0.40 เมตร 200,000 200,000 200,000 สามารถระบาย มีรองระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กลงสระหนอง ไหลลงสระหนองไทร ยาว 300 เมตร ลึก เฉลี่ย นํ้าลงสระ สามารถระบายนํ้า
ไทร จากบานนายสุพิศ รอบรู 0.50 เมตร พรอมปาย หนองไทรไดกวา ลงสระหนองไทร
บานเลขท่ี143 ถึง สระหนองไทร ประชาสัมพันธโครงการ รอยละ80 เพ่ือกักเก็บนํ้า
หมูท่ี 8 บานหนองไทร จํานวน 1 ปาย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
(เสนอโดยบานหนองไทร 8)
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
47 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพ่ือใหประชาชนและนักเรียน  - กวาง 4 ม. ยาว 102 ม. 35,000 35,000 35,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

พรอมลงหินคลุก บานหนองบัว ไดมีถนนสําหรับใชในสัญจร สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดิน สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 9 จากบานนายจันทร ไปมาไดอยางสะดวก ถมไมนอยกวา 300 ลบ.ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
วิราศ บานเลขท่ี 175 ถึง พรอมเกรดปรับแตง รอละ 70 ข้ึนไป
ขางโรงเรียนบานหนองบัว  - งานลงหินคลุก กวาง 4 ม.
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ ยาว 102 ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.
จ.บุรีรัมย ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
(เสนอโดยบานหนองบัว 9) 40.8 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
(จากแผนชุมชน ป 59) แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา

ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

๔๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 ม. ยาว 130 ม. 100,000 100,000 100,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  สายจากบาน สําหรับใชในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ปริมาณ สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
นายหนูเหล็ง สาระบูรณ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 200ตร.ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
ถึงหนาโรงงานเย็บกระสอบ ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ รอละ 70 ข้ึนไป
บานหนองบัว  ต.ทะเมนชัย 0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการ
อ.ลําปลายมาศ ตามแบบของ อบต. จํานวน
(เสนอโดยบานหนองบัว 9) 1 ปายพรอมติดตั้งปายแนะนํา
(จากแผนชุมชน ป 59) โครงการอีก 1 ปายกอนเขา

ดําเนินการ

แบบ ผ.01

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 ม. ยาว 730 ม. 100,000 100,000 100,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก สายกลางหมูบาน สําหรับใชในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ปริมาณ สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
จากบานนางโฉมยง ปดตาละคะ ไดอยางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
บานเลขท่ี 99 ถึง บาน ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ รอละ 80 ข้ึนไป
นายชัยวัฒน สุขรัตนบานเลขท่ี1 0.50 ม. ติดต้ังปายโครงการตาม
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ พรอมติดต้ังปายแนะนําโครงการ
(เสนอโดยบานหนองมวงนอย 10) อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
(จากแผนชุมชน ป 59)

50 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย ขนาดกวาง 0.40 เมตร 250,000 250,000 250,000 สามารถระบาย มีรางระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 เมตร ลึก เฉลี่ย นํ้าไดกวารอยละ สามารถระบายนํ้าได
สายจากศาลาประชาคมหมูท่ี 11 ไดมาตรฐาน 0.50 เมตร พรอมปาย 80 สะดวกไมอุดตัน ไมสง
บานนองนํ้าขุน ไปถึงบาน ประชาสัมพันธโครงการ กลิ่นเหม็นกอความ
นางสุนันท เชียงรัมย จํานวน 1 ปาย รําคาญ
หมู 11 บ.หนองนํ้าขุน
 ต.ทะเมนชัย  อ.ลาปลายมาศ
จ.บุรีรัมย
(เสนอโดยบานหนองนํ้าขุน 11)
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕๑ โครงการกอสรางรองระบายนํ้า เพ่ือใหนํ้าฝนจากหมูบาน ขนาดกวาง 3.00 เมตร 200,000 200,000 200,000 สามารถระบาย มีรองระบายนํ้า กองชาง

ลงสระหนองเมา จากถนนเสน จากถนน ไหลลงสระ ยาว 150 เมตร ลึก เฉลี่ย นํ้าลงสระ สามารถระบายนํ้า
บานบุตาริดมาดานหลังศูนยพัฒนา หนองเมา 1.00 เมตร พรอมปาย หนองเมาไดกวา ลงสระหนองเมา
เด็ก ผานหลัง อบต. ทะเมนชัย ประชาสัมพันธโครงการ รอยละ80 เพ่ือกักเก็บนํ้า
ลงสระหนองเมา จํานวน 1 ปาย
(เสนอโดยบานหนองมวงใต 15)
(จากแผนชุมชน ป 59)

52 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย ขนาดกวาง 0.40 เมตร 250,000 250,000 250,000 สามารถระบาย มีรางระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ยาว 200.00 เมตร ลึก เฉลี่ย นํ้าไดกวารอยละ สามารถระบายนํ้าได
จากบานนายบัว จําปาแดง ไดมาตรฐาน 0.50 เมตร พรอมปาย 80 สะดวกไมอุดตัน ไมสง
เลขที่ 275 ผานกลางหมูบาน ประชาสัมพันธโครงการ กลิ่นเหม็นกอความ
จนถึงบานนายชัช บุรินรัมย จํานวน 1 ปาย รําคาญ
บานหนองมวงใต
(เสนอโดยบานหนองมวงใต 15)
(จากแผนชุมชน ป 59)

แบบ ผ.01

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

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
53 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน กวาง 4.00 ม. ยาว 160 ม. 100,000 100,000 100,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง

เสริมเหล็ก จากบานนายบรรจง สําหรับใชในการคมนาคม หนา 0.15 ม. ปริมาณ สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ละครจันทร เลขท่ี 71 ถึงบาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
นายหนวย พันนา เลขท่ี 11 ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ รอยละ 80 ข้ึนไป
บานนอยพัฒนา หมู 16 0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการ
(เสนอโดยบานนอยพัฒนา 16) ตามแบบของ อบต. จํานวน 1
(จากแผนชุมชน ป 59) ปายพรอมติดตั้งปายแนะนํา

โครงการอีก 1 ปายกอนเขา
ดําเนินการ

54 โครงการงานเสริมผิวลาดยาง  -เพ่ือใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 980 1,617,000 1,617,000 1,617,000 อบต.มีถนน ประชาชนมีถนนเพ่ือ 1. อบจ.
แอสฟลติกคอนกรีต หมูท่ี 16 มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย ในชีวิตและทรัพยสิน มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,000 ม. ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรมย  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ รอละ 70 ข้ึนไป
เชื่อม ตําบลพระครู และฝุนละอองในถนน 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย หินคลุกไมนอยกวา 240 ลบ.ม

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค  งบประมาณและท่ีมา
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    ๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๕๕ 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
  - โครงการซอมแซมไฟฟา
     แสงสวางสาธารณะ
 - โครงการวางสายดับ

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
56 โครงการขุดลอกสระหนองไทร  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขุดลอกสระหนองไทร 2,195,000 2,195,000 2,195,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า 1. อบจ.

แหลงนํ้าสาธารณะพ้ืนท่ี หมู 8 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร หมูท่ี 8 บานหนองไทร ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน 2. กองชาง
บานหนองไทร และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(เสนอโดยบานหนองไทร 8) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 8 ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร ประโยชนจาก ทําเกษตร
(จากแผนชุมชน ป 59) หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา แหลงนํ้า

66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายนํ้า และ
สรางถนนดินเพ่ือการเกษตร

๕๗ โครงการขุดลอกลําหวยบุตาริด  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า  - ขนาด กวาง 12 เมตร 273,000 273,000 273,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
(เสนอโดยบานบุตาริด 12) และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร  ปริมาณดินขุด ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(จากแผนชุมชน ป 59) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร

บานบุตาริด แหลงนํ้า

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบรกิารประปา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
58 โครงการกอสรางระบบประปา เพ่ือซอมแซมระบบนํ้าประปา จัดซื้อถัง 100,000 100,000 100,000 มีระบบประปา ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง

หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ใหกับหมูบานชนบท หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 6) มาตรฐาน เพียงพอ
(จากแผนชุมชน ป 59)

59 โครงการกอสรางระบบประปา เพ่ือกอสราง/ซอมแซม กอสราง/ซอมแซมประปา 100,000 100,000 100,000 กิจการประปา กิจการประปาของ กองชาง
หมูท่ี 10 บานนอยพัฒนา ระบบประปา หมูบานพรอมขยายเขตทอเมนต ของหมูบานมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 10) ประปาภายในหมูบาน ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
(จากแผนชุมชน ป 59) มากข้ึน

60 โครงการวางทอเมนตระบบ เพ่ือใชในกิจการประปา ปรับปรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 กิจการประปา กิจการประปาของ กองชาง
ประปาภายในหมูบานหมูท่ี 12 หมูบานพรอมขยายเขตทอ ของหมูบานมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
บานบุตาริด เมนตประปาภายในหมูบาน ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
(เสนอโดยบานบุตาริด 12) จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง มากข้ึน
(จากแผนชุมชน ป 59) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบรกิารประปา (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๖๑ โครงการวางทอเมนตระบบ เพ่ือใชในกิจการประปา ปรับรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 กิจการประปา กิจการประปาของ กองชาง

ประปาภายในหมูบาน หมูท่ี 16 หมูบานพรอมขยายเขตทอ ของหมูบานมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
(เสนอโดยบานนอยพัฒนา 16) เมนตประปาภายในหมูบาน ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
(จากแผนชุมชน ป 59) จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง มากข้ึน

ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

๖๒ โครงการวางทอเมนตระบบ เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าไว ปรับรุงระบบประปา 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80  - กิจการประปาของ กองชาง
ประปาภายในหมูบาน อุปโภค บริโภค หมูบานพรอมขยายเขตทอ ประชาชนมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
หมูท่ี 17บานใหมอัมพวัน เมนตประปาภายในหมูบาน นํ้าอุปโภค ในการทํางาน
(เสนอโดยบานใหมอัมพวัน 17) จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง บริโภค  - ประชาชนมี
(จากแผนชุมชน ป 59) ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย นํ้าอุปโภค บริโภค

๖๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตนํ้า  - เพ่ือแกไขปญหาความเดือด พัฒนาแหลงนํ้าบาดาลใน 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80  - กิจการประปาของ กองชาง
ประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค รอนในภาวะขาดแคลนนํ้า หมูบานท่ียังไมมีระบบประปา ประชาชนมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน อุปโภคบริโภคของประชาชน และแหลงนํ้าผิวดิน นํ้าอุปโภค ในการทํางาน
(เสนอโดยบานใหมอัมพวัน 17)  - เพ่ือประชาชนมีคุณภาพ บริโภค  - ประชาชนมี
(จากแผนชุมชน ป 59) ชีวิตใหดีข้ึน ทุกหมูบานมีนํ้า นํ้าอุปโภค บริโภค

สะอาดใชอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ และท่ัวถึง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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    ๑.๕ แนวทางในการพัฒนาดาน ผังเมอืง
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
๖๔ โครงการจัดวางผังเมืองรวม  - เพ่ือประชุมรับฟงความ  - ประชุมภาคประชาชน และ 20,000 20,000 20,000  - รอยละ 60  - มีกฎกระทรวง กองชาง

คิดเห็นภาคประชาชน และท่ี ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ของประชาชน บังคับใช
เก่ียวของในการมีสวนรวม เปนระเบียบ  - ชุมชนมีความเปน
 - เพ่ือใหพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย ระเบียบในสวนของ
มีความเปนระเบียบ การแบงแยกสัดสวน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดบุรรีัมย  ท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกฬีา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสรางจติสํานกึในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

65 โครงการปลูกตนไม  - สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน  - จัดหาตนไมตางๆ 20,000 20,000 20,000  -มีพ้ืนท่ี  - ทําใหมีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ เขามามีสวนรวมในการแกไข ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง สีเขียวใหชุมชน เพ่ิมข้ึนตามโครงการฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิม ภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ี อบต. เพ่ือบรรเทาปญหา
10, 11, 12, 15 ,16, 17) พ้ืนท่ีสีเขียว  - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูก ภาวะโลกรอน
(จากแผนชุมชน ป 59)  - สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน ตนไมรวมท้ังมีการปรับปรุง  - อปท.และประชาชน

เปนเมืองนาอยู สวยงาม ภูมิทัศนถนนวัฒนธรรม โดยยัง ไดมีสวนรวมในการ
และประชาชนมีคุณภาพ คงอัตลักษณของทองถ่ินไว รักษาธรรมชาติ

 - ประชาชนเกิดจิต
สํานึกในการดูและ
รักษาทรัพยากร

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๔.๒ แนวทางการพัฒนาดานการบรหิารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
66 โครงการฝกอบรมชุมชน  - เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก  - จัดอบรมใหความรูแก 40,000 40,000 40,000  - ปริมาณขยะ  - เยาวชนและ งานสาธารณสุข

ปลอดขยะ ในการท้ิงขยะ และรักษา เยาวชนและประชาชนท่ีสนใจ ลดนอยลง ประชาชนมีจิตสํานึก
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 สิ่งแวดลอมภายในชุมชน  - จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ  - เพ่ิมรายได ท่ีดีในการดูแลรักษา
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึก ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก ใหกับครอบครัว สิ่งแวดลอมและปรับ
(จากแผนชุมชน ป 59) ในการท้ิงขยะ และรักษา ขยะในชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรมใน

 - เพ่ือสรางรูปแบบการจัด  - นําขยะอินทรียมาทํานํ้าสกัด การท้ิงขยะ
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร  - ปริมาณขยะลดลง
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ  - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก  - ปริมาณขยะอินทรีย
เพ่ิมรายไดอีกรูปแบบหน่ึง ขยะอินทรีย ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน

สามารถใชประโยชย
ไดหลากหลายข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

ท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบรหิารจัดการ
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเขตจังหวัดบุรรีัมย  ท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขดีสมรรถนะองคกร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิารจัดการบานเมอืงที่ดี
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

67 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมราษฎร 20,000 20,000 20,000  - ผลการดําเนิน  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด
และจัดเวทีประชาคมในการจัด กระทรวงมหาดไทย วาดวย ทุกครัวเรือนในชุมชน บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
ทําแผนยุทธศาสตร การจัดทําแผนพัฒนาของ  จํานวน 10 หมูบาน รอยละ 70  - ประชาชนมีสวน
แผนพัฒนาสามป อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมในการบริหาร
และแผนหมูบาน  - เพ่ือใหประชาชนในชุมชน องคกรเอกชน จัดการทองถ่ิน

ไดมีสวนรวมในการจัดทํา  - ผูนําชุมชน กํานัน  - ทุกสวนใหเขามามี
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ผูใหญบาน สวนรวมในการ
แผนพัฒนาชุมชนและแผน  - คณะกรรมการแผนพัฒนา กําหนดความตองการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือสนองตอ สามป แกไขปญหาเสนอแนะ
การแกไขปญหาและความ ขอคิดเห็น แผนงาน
ตองการของประชาชน โครงการอันเปนสวน

รวม

68 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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     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมขีดีความสามารถในการพัฒนา
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
69 โครงการเพ่ิมศักยภาพและ  - เพ่ือสงเสริมใหคณะ  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 400,000 400,000 400,000  - คณะผูบริหาร  - การปฏิบัติงานของ ท้ัง 5 สวน

ศึกษาดูงานของผูบริหาร ผูบริหาร สมาชิก และ  บุคลากรของ อบต. สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 1. สํานักปลัด
สมาชิก  พนักงานสวนตําบล พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ 2. กองคลัง
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต ดูงานใหมีความรูความ อบต.ทะเมนชัย มีประสิทธิภาพ  - ใหบุคลากรมีความรู 3. กองชาง
พ้ืนท่ี อบต.ทะเมนชัย  สามารถเพ่ิมมากข้ึน ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก ในการทํางาน ความเขาใจ ในการ 4. กองการศึกษาฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4,6,8,9,10  - เพ่ือจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ พัฒนาตนเอง พัฒนา 5. กอง
11,12,15,16,17) ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ชุมชนตามแนวปรัชญา สวัสดิการสังคม
(จากแผนชุมชน ป 59) ภาพในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
70 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี  - เพ่ือใหระบบแผนท่ีภาษี สรางเครื่องมือเพ่ือใหการจัดเก็บ 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชน จัดเก็บภาษีไดครบถวน กองชาง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน ภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ยิ่งข้ึน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

71 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - ประชาชนผูซึ่งมีหนาท่ีตอง 10,000 10,000 10,000  - อบต.มีรายได  - ประชาชนไดรับ กองคลัง
นอกสถานท่ี และสามารถจัดเก็บไดอยาง ชําระภาษีในเขต อบต. ในการจัดเก็บ ความสะดวกในการ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ครบถวน ถูกตอง ทะเมนชัย ท้ัง 10 หมูบาน ภาษีเพ่ิมข้ึน เดินทางเพื่อมาชําระภาษี
10, 11, 12, 15 ,16, 17)  - ลดข้ันตอนและระยะเวลา  - อบต.มีรายไดใน
(จากแผนชุมชน ป 59) ในการจัดเก็บภาษีจากการ การจัดเก็บภาษี

ปฏิบัติราชการ เพ่ิมมาข้ึน
 - อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพ่ิมข้ึน

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๔ แนวทางการพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานท่ีปฏบิัตงิาน และการบํารุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมอืเครื่องใช
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
72 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ  - เพ่ือใหมีเครื่อง เครื่องใช  1. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ 200,000 200,000 200,000  - อบต.มี  - มีเครื่องมือ เครื่อง 1. สํานักปลัด

เครื่องใช เพ่ือการปฏิบัติงาน อยางเพียงพอ คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร ประสิทธิภาพใน ใช อยางเพียงพอ 2. กองคลัง
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร การปฏิบัติงาน  - การปฏิบัติงานมี 3. กองชาง
การปฏิบัติงาน เครื่องพิมพดีด ฯลฯ ประสิทธิภาพมาก 4. กองการศึกษาฯ
 - เพ่ืออํานวยความสะดวก  2. จัดซ้ือวัสด/ุครุภัณฑ สํานักงาน ยิ่งขึ้น 5. กองสวัสดิการสังคม

ในการปฏิบัติงาน เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู- 6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

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

73 โครงการกอสรางสํานักงาน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน จัดสรางอาคารสํานักงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนรอย อบต.มีสถานท่ีทําการ กองชาง
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล สถานท่ีทําการและอาคาร ละ 90 ไดรับ ท่ีมีประสิทธิภาพใน
ทะเมนชัย ทะเมนชัย อเนกประสงคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ความสะดวกใน การบริการประชาชน

การมาใชบริการ อยางเหมาะสม

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๔ แนวทางการพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานท่ีปฏบิัตงิาน และการบํารุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมอืเครื่องใช (ตอ)
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
74 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  - เพ่ืออํานวยความสะดวก ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนรอย อบต.มีสถานท่ีทําการ 1. สํานักปลัด

พรอมอุปกรณ อบต.ทะเมนชัย ใหกับขาราชการ ลูกจาง พรอมอุปกรณครบชุด ละ 90 ไดรับ ท่ีมีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง
พนักงาน และประชาชนท่ีมา ความสะดวกใน การบริการประชาชน
ติดตอราชการ การมาใชบริการ อยางเหมาะสม

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณรอบ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอย อบต.มีสถานท่ีทําการ 1. สํานักปลัด
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย ใหกับขาราชการ ลูกจาง สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย ละ 90 ไดรับ ท่ีมีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง

พนักงาน และประชาชนท่ีมา ใหดูสะอาดตา ความสะดวกใน การบริการประชาชน
ติดตอราชการ การมาใชบริการ อยางเหมาะสม

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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     ๕.๕ แนวทางการพัฒนาการสงเสรมิใหองคกรและบุคลากรยดึหลักธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ
เปาหมาย                                           งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
76 โครงการอบรมสงเสริมความรู เพ่ือเผยแพรความรูและสราง ฝกอบรมฯ ประกอบดวยการ 20,000 20,000 20,000  - ประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ดานกฎหมาย ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย บรรยาย และการสาธิต รอยละ 80ไดรับ ความเขาใจเก่ียวกับ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ใหประชาชนไดรับทราบและ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ขอมูลท่ีถูกตอง กฎหมายเพ่ิมมากข้ึน
10, 11, 12, 15 ,16, 17) ปฏิบัติตาม และประชาชน
(จากแผนชุมชน ป 59)

77 โครงการขอรับการสนับสนุนการ  - เพ่ือใหมีสถานท่ีใหบริการ  - งบประมาณ อบต.ทะเมนชัย 850,000 850,000 850,000  - มีศูนยรวบรวม  - ศูนยขอมูลขาวสารฯ สํานักปลัด
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม ประชาชนท่ัวไป จํานวน 50,000.- บาท ขอมูลขาวสาร มีผูดูแลและสามารถใช
หองศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อ  - เพ่ือให อปท. ในเขตพ้ืนท่ี  - เทศบาลตําบล จํานวน 2 แหง จัดซื้อจัดจาง ประโยชนในการ
จัดจางของหนวยการบริหาร อ.ลําปลายมาศ ท้ัง 17 แหง แหงละ 50,000.- บาท ท่ีพรอมบริการ ปฏิบัติราชการได
ราชการสวนทองถ่ิน สามารถหมุนเวียน มาใช  - อบต. จํานวน 14 แหงๆละ
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย บริการหองศูนยรวมขอมูล 50,000.-
ปงบประมาณ 2560 ขาวสาร เพ่ือการจัดซ้ือจัดจาง

ของ อปท.ไดตลอดเวลา

78 โครงการอบรมใหความรูการจัด  - เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียว  - จัดอบรมใหกับ ผูนําชุมชน 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนรอยละ  - ผูรับการอบรม สํานักปลัด
ทําแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี กับแผนชีวิตหมูบานสันติสุข ประชาชน และบุคลากร 70 ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม แผนชีวิต

9 ดี แผนชีวิตหมูบาน หมูบานสันติสุข 9 ดี
สันติสุข 9 ดี

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา



 -72- แบบ ผ. 02/1

หนวยงานท่ี
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมูท่ี 6 7,051,300.00 7,051,300.00 7,051,300.00 21,153,900.00 กองชาง
บานบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย เช่ือม หมูท่ี 9 บานหนองไฮ ต.ตลาดโพธ์ิ
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 1,795,100.00 1,795,100.00 1,795,100.00 5,385,300.00 กองชาง
บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
เช่ือมกับ หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ต.บุโพธ์ิ
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

3 โครงการงานเสริมผิวลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 16 1,617,000.00 1,617,000.00 1,617,000.00 4,851,000.00 กองชาง
บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรมย  เช่ือม ตําบลพระครู อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย

10,463,400.00 10,463,400.00 10,463,400.00 31,390,200.00รวมท้ังสิ้นจํานวน 3 โครงการ

งบประมาณลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย   อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

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



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 13 11,898,400 13 11,898,400 13 11,898,400 39 35,695,200
            และระบบระบายนํ้าใหเปนไปดวยความสะดวก
     1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ 200,000 1 200,000 3 600,000
            ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
     1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บนํ้า ๒ ๒,๔๖๘,๐๐๐ ๒ 2,468,000 2 2,468,000 6 7,404,000
     1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา ๖ ๖๐๐,๐๐๐ ๖ 600,000 6 600,000 18 1,800,000
     ๑.๕ แนวทางในการพัฒนาดานผังเมือง ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ 20,000 ๑ 20,000 3 60,000

รวม 23 15,186,400 23 15,186,400 23 15,186,400 69 45,559,200
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     2.๑ สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรอินทรีย ๔ ๒๗๖,๕๕๐ ๔ ๒๗๖,๕๕๐ ๔ ๒๗๖,๕๕๐ ๑๒ ๘๒๙,๖๕๐
     2.2 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ ๔ ๑๙๐,๐๐๐ ๔ ๑๙๐,๐๐๐ ๔ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๕๗๐,๐๐๐
     2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐

รวม 9 486,550 9 486,550 9 486,550 27 1,459,650

แบบ ผ. 03
    สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕60    ป ๒๕61     ป ๒๕๖2     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 ๗ ๑๕๕,๐๐๐ ๗ ๑๕๕,๐๐๐ ๗ ๑๕๕,๐๐๐ ๗ ๔๖๕,๐๐๐
            ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา
            พระมหากษัตริย
     3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓ ๙๐,๐๐๐
            จริยธรรม ของประชาชน
     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กีฬา นันทนาการ ๕ ๖,๘๑๑,๑๒๐ ๕ ๖,๘๑๑,๑๒๐ ๕ ๖,๘๑๑,๑๒๐ ๑๕ ๒๐,๔๓๓,๓๖๐
            และบูรณาการการศึกษา
     3.4 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย 6 ๖๐๕,๐๐๐ 6 ๖๐๕,๐๐๐ 6 ๖๐๕,๐๐๐ ๑๘ ๑,๘๑๕,๐๐๐
     3.5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน ๙ 8,202,000 ๙ 8,202,000 ๙ 8,202,000 ๒๗ ๒๔,๖๐๖,๐๐๐
     3.6 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 ๑๘๕,๐๐๐ 4 ๑๘๕,๐๐๐ 4 ๑๘๕,๐๐๐ ๑๒ ๕๕๕,๐๐๐

รวม ๓๒ 15,988,120 32 15,988,120 32 15,988,120 82 47,964,360
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
     4.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 1 20,000 ๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๓ ๖๐,๐๐๐
            สิ่งแวดลอม
     4.2 การบริหารจัดการและรณรงณการกําจัดขยะมูลฝอย 1 40,000 ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๓ ๑๒๐,๐๐๐

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕60    ป ๒๕61     ป ๒๕๖2     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 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐ ๖ ๒๑๐,๐๐๐
     5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๑,๒๐๐,๐๐๐
            ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
     5.3 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได ๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ ๒๑๐,๐๐๐ ๖ ๖๓๐,๐๐๐
     5.4 การพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน ๔ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๑๒ ๒๑,๙๐๐,๐๐๐
            และการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
     ๕.5 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล ๓ ๘๙๐,๐๐๐ ๓ ๘๙๐,๐๐๐ ๓ ๘๙๐,๐๐๐ ๙ ๒,๖๗๐,๐๐๐
            ในการบริหารจัดการ

รวม 12 8,870,000 12 8,870,000 12 8,870,000 36 26,610,000

รวมท้ังสิ้น 78 40,591,070 78 40,591,070 78 40,591,070 220 121,773,210

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร
     ป ๒๕60    ป ๒๕61     ป ๒๕๖2     รวม ๓ ป

งบประมาณ



สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล



แผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจาํป ๒๕๕๙

สวนที่ ๔
แนวทางการตดิตามประเมินผล

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน

ชัย ท่ีไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน เพ่ือการติดตาม
และประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและใชแบบประเมินความพึง
พอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการและแนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และสรุปรายงานผลเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผาน
มา วามีความสอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชน
อยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ี
จะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน จึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล
เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือใชเปรียบเทียบการทํางาน
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ของปท่ีผานมาอีกดวย โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเปน
แผนผังข้ันตอนได ดังนี้

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภา
คณะกรรมการพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวา ๓๐ วัน

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก

องคการบริหารสวนตําบล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

อบต.ทะเมนชัย
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๔.๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ง
ถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว
กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรม

การประเมินผล คือ เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและ
การ ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการเพ่ือวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้น
ไปแลว ซึ่งการประเมินผล เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเปนการ
บงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการ
ไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม มี ๒ แบบ ดังนี้

๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ
เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช งบประมาณใน

แตละโครงการโดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที"ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการและจํานวน
งบประมาณทีไดใชจายจริง

๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ
เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเปน การจัดการอบรม/

ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที ไดกําหนดไวใน แผนพัฒนา
สามปและแผนดําเนินการประจําปโดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็น ของผู
เขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ทีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ

ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ี
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป

๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖

ขอ ๒๘ ได กําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทน
ประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ี
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ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ขอ ๒๙ ได กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไว ดงันี้

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร

๔.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบใน

ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากร
ท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุ
แผนท่ีกําหนดไวได เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานเหลื่อม ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใชจายงบประมาณ การ
ติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/
กิจกรรมแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล
ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
เหลื่อมในภาพรวม ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนารวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลดวยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตําบลบานเหลื่อม โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม ท้ังนี้
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
และสรุปเปน รายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานใหผูบริหารทราบ เม่ือสิ้นปงบประมาณให
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
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ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ ๑
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน

ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส

(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสท่ี ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสท่ี ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)

ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙

๔.๒.๓ เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาแผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนนิงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ
“ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติ
การดําเนินงาน โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส

และระยะ ๖ เดือน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน

เหลื่อม
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน

เหลื่อม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความ

สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คําชี้แจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจดัทําแผนยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว

ช่ือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน..................................................................................................................................

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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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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4.3 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. เพ่ือประโยชนการวางแผนโครงการอยางตอเนือ่ง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด



ภาคผนวก
ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข  การประเมินคุณภาพของแผน
ค  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)



ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิน่



แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



ข  การประเมินคุณภาพของแผน



ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 6510
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5
5.2 กําหนดวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 5
5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ 3
5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง 5

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (3ป) 3

5.6 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4
5.7 มีการประมาณท่ีผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง 5
5.8 มีงบประมาณท่ีผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง 3
5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ 5
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 5

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ 4
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ 5
5.13 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5
5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 3

รวม 100

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. สรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปน
การวิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนองคกรหลักในการพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค
ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นท่ีตองมีการ
วิเคราะหไดแก S-Strength(จุดแข็ง) W-
Weakness(จุดออน) O-Opportunity(โอกาส)
และ T-Threat(อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดานคือ
สภาพการณ ภายในและสภาพการณภายนอกเพ่ือให
รูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการ บริหารและ
บริการกิจการสาธารณะ

10

2.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผล
ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม
งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว

10

3.การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
สามปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน

10



ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

4.แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ
จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช
SWOT  Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
พ้ืนท่ีติดตอกัน

10

5.โครงการพัฒนา
5.1.ความชัดเจน

ของชื่อโครงการ

5.2.กําหนดวัตถุ
ประสงคสอดคลอง
กับโครงการ

5.3.จํานวนวัตถุ
ประสงคมีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ

5.4 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
5

มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการ
ตองการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

5

การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (1)มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได (3)ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด (4)เปนเหตุเปนผล
สอดคลองกับความเปนจริง (5)สงผลตอการบงบอก
เวลาได

5

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลติอยางไร กลุมเปาหมาย
พื้นที่ดําเนินงาน และรยะเวลาดาํเนินงานอธบิายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทาํที่ไหน เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

5



ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได

5.5 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองตอเนื่อง
กับระยะเวลาป (3ป)

5.6 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

5.7 มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ

5.8 มีงบประมาณท่ี
ผานมา 3 ป
ยอนหลัง ตามความ
เปนจริง

5.9 โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ป ทุก
โครงการ

การกําหนดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดําเนินการ
ตอเนื่องสามปเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) คาใชจาย (Cost)
เวลา (Time)

3

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ
5 ประการ ในการจัดทําโครงการไดแก 1) ความ
ประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปรงใส
(Transparency)

4

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจอบไดในเชิงประจักษ

5

ตองแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ป ยอนหลัง
ตามหลักความเปนจริง กรณีมี 2 ป ก็ใหแสดง 2 ป
กรณีมี 1 ป ก็ใหแสดลง 1 ป โครงการดังกลาวเปน
โครงการเดียวกันโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคตท่ีกําหนดระยะเวลาไว 3 ป

3

โครงการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวมีระยะเวลาและ
ครอบคลุมท้ัง 3 ปทุกโครงการ

5

5.10 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได

5



ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
5.11 ตัวชี้วัด (KPI)
วัดไดถูกตองตาม
หลักของการจัดทํา
โครงการ
5.12 ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ สอดคลอง
กับโครงการ
5.13 ผลท่ีคาดวา
จะไดรับ สอดคลอง
กับวัตถุประสงค

5.14 หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอบ
คลองกับแบบ ยท.
03. และแบบ ยท.
04

ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีกําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงคและผล
ท่ีคาดวาจะไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวา
โครงการบรรจุวัตถุประสงคของโครงการ อาจเปนรอย
ละ จํานวน เปนตน

4

ผลท่ีคาดวาจะไดรับท่ีเกิดข้ึนจากวัตถุประสงคท่ีตอบ
ผลวาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของ
โครงการท่ีไดตั้งไว

5

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไว  การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค

5

หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.
04 และ แบบ ผ.01 จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุก
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

3

รวมคะแนน 100



ค  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนพฒันาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
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