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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถ่ินใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
และศักยภาพของแตละทองถ่ิน และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ปจจุบันรวมท้ังใหสอดคลองประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตลอดจนนโยบายของทองถ่ิน และแนวทางตามนโยบาย
หลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือสรางคนไทย
ประเทศเขมแข็ง เนนบริหารประเทศภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจะตองมีความสัมพันธ
สอดคลองกัน

แผนพัฒนาท่ีทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองจัดทําในลําดับแรกคือ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมาย (Goal) เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และ
กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม เนื่องจากการ
วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง และการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมาย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และดําเนินการ
ตามแผน แตความเปนอิสระนั้น ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาท่ีในการจัดการบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับ ดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ขอ 5.2 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐและท่ี
ทองถ่ินจัดเก็บเอง  เพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด ดังนั้น  การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง เนื่องจากเปน
แผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสถานการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหพัฒนาไปสูสถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
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เปลี่ยนแปลง โดยสามารถ จัดสรรทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยูอยางจํากัดใหขับเคลื่อนได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพ่ือสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัยตาม
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

2. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย

3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย

4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. เพ่ือประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันของทุกสวน ท้ังในระดับสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

เตรียมการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญรวบรวมขอมูล ปญหา ศักยภาพ

ของทองถ่ิน โดยจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนา
มากําหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปญหา

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถ่ินใน
ปจจุบันประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห
ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม หรือขอจากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถ่ิน ซึ่งเปน
การพิจารณาถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรใน
การดาเนินงานหรือทุนทรัพยขององคกร

จุดออน หมายถึง ขอดอยขององคกรในการดําเนินงาน
โอกาส หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคกรดีข้ึน
อุปสรรค หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีสงผลใหการดําเนินงานขององคกรดอยลง
ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินขอมูลท่ีไดจาก

ข้ันตอนท่ี 2 และข้ันตอนท่ี 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน
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วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
“จุดหมาย” ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต อันเปนการตอบคําถามท่ีวา “ทองถ่ินตองการอะไร ใน
อนาคต”

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบขายในการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับ
องคกรหรือภาพลักษณท่ีตองการ นําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ
ท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการนําเอาวิสัยทัศน
และภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือเปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมท่ีควรจะดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักท่ีไดกําหนดไว

ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ินเปนการกําหนดผลสําเร็จท่ี
ตองการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีจะตองทําแลว เพ่ือพัฒนาทองถ่ินไปใหบรรลุ
ความตองการท่ีจะเปนในอนาคต

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเม่ือได
ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ข้ันตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถ่ินซึ่งยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดอยางไร

ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ินเปนการกําหนดปริมาณหรือ
จํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาท่ีกําหนด

ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 8 มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ืออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร

2. เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของ
ความรวมมือรวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวม
และเปนพันธกิจรวมกันในองคกรซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ



ห น า | 4

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

3. เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการ
วิเคราะหขอมูลแตรวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทาง
และความมุงหวังจึงสงผลใหเกิดความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

4. แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ท้ังในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดท้ังปจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกร
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บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชยั
2.1 สภาพทั่วไป

2.1.1 ท่ีตั้ง
๑. ท่ีตั้ง องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลาย

มาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ  ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ

จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศใต  ติดตําบลแสลงพัน  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด

บุรีรัมย
- ทิศตะวันออก  ติดตําบลหนองตาด  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันตก  ติดตําบลหนองคู  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
2. เนื้อท่ี ตําบลทะเมนชัยมีเนื้อท่ีประมาณ ๓๖.๖ ตารางกิโลเมตร  หรือ

๒๗,๓๔๓.๗๕ ไร (รวมพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทะเมนชัย)

5. เนื้อท่ีตั้ง สํานักงาน คือท่ีสาธารณประโยชน จํานวน 10 ไร หรือ 4,000
ตารางวา

3. ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย   มีลักษณะเปนท่ีราบเปนสวนใหญ  ซึ่ง
พ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก

4. ท่ีตั้ง ไมมีเลขท่ี อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ตําบลทะเมนชัย อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

5. จัดตั้ง จากสภาตําบลทะเมนชัย เปน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539

6. ทองถิ่นอ่ืนในตําบล เทศบาล 1 แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลทะเมนชัย
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2.1.2 การปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน

ตารางท่ี 1 สถิติประชากรชาย/หญิง และจํานวนครัวเรือนระดับตําบล

หมูท่ี ช่ือหมูบาน เพศชาย
(คน)

เพศหญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวนหลังคา
เรือน(หลัง) หมายเหตุ

4 บานหนองมวง 342 376 718 172
6 บานบริหารชนบท 250 229 479 124
8 บานหนองไทร 456 464 920 193
9 บานหนองบัว 263 269 532 128

10 บานหนองมวงนอย 175 185 360 97
11 บานหนองน้ําขุน 325 343 668 175
12 บานบุตาริด 193 237 430 98
15 บานหนองมวงใต 256 259 515 125
16 บานนอยพัฒนา 276 242 518 124
17 บานใหมอัมพวัน 116 134 250 58

รวม 2,652 2,738 5,390 1,293

ท่ีมา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ วันท่ี 17 เดือน มีนาคม 2559)

2.1.3 ขอมูลประชากร (1) จํานวนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 5,390 คน
(2) จํานวนครัวเรือน จํานวน 1,293 หลงัคาเรือน
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1. กํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน 9 คน ผูชวยผูใหญบาน 21 คน ดังนี้

ตารางท่ี 2 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบานตําบลทะเมนชัย

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

4 บานหนองมวง นายแสงจันทร จําปาแดง 14 ม.ค. 52
1.นายสมเดช  จันทะเมนชัย
2.นายประชิต  แซงรัมย

6 บานบริหารชนบท นายนิวัฒน  ทองทา 17 มิ.ย.
2552

1.นางอําพร  ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล

8 บานหนองไทร นางรําไพ  อินทะดก 8 ม.ค. 56 1.นายไพศาล  สามีรมัย
2.นายทองพูน  พันธประภา

9 บานหนองบัว นายพลากร  พูนนอก 30 ม.ิย. 51
1.ไกรสร  เซ็งรัมย
2.นายวิชัย  ชินชะโน

10 บานหนองมวงนอย นายวีรพล  เสนาไทย 25 มิ.ย. 55 1.นายจันทรเพ็ญ  ดรีาชรัมย
2.นางบุญจันทร  เชือกรัมย

11 บานหนองนํ้าขุน นางมาลี  อินทรกําแหง 5 พ.ย. 51 1.นายบุญมี  ออกรัมย
2.นายวิชัย  ลาลําโกน

12 บานบุตารดิ นายทองคํา  ผักชุมแสง 14 ก.ค. 53
1.นายสมพงษ  ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต  บัวแกว

15 บานหนองมวงใต นายบัญชา  สาระโท 24 ก.ค. 52
1.นายพร  แสนรัมย
2.นางเดือนเพ็ญ  แสนรมัย

16 บานนอยพัฒนา นายอุดร  มีศรี 11 ก.ย. 52
1.นายพีระพล  ทองพิมาย
2.นายอุบล  แผนสมบูรณ

17 บานใหมอัมพวัน นายกิตติพงศ ชะรางรมัย
กํานันตําบลทะเมนชัย 27 ก.ค. 51

1.นายชุมภู  แซงรัมย
2.นายสุกรี  แซกรมัย
3.นายสํารวน  นองสิน

ตารางท่ี 3 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล
หมูท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ
16 นายบุญมี  เชียงรัมย สารวัตรกํานัน 16 พ.ย. 51
8 นายสวาสดิ์  คะเลรัมย สารวัตรกํานัน 1 มี.ค. 56
4 นางนารี  เลื่อนแสงทอง แพทยประจําตําบล 15 ต.ค. 51



ห น า | 8

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพ

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก
- ทํานา ทําไร  ทําสวน
- ทอผา
- คาขาย
- รับราชการ
- รับจาง
- เลี้ยงสุกร 5 ฟารม

2. หนวยธุรกิจในตําบล
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมหลอด) จํานวน 6 แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง
- โรงสีขนาดเล็ก จํานวน 32 แหง
- หอพัก จํานวน 1 แหง

2.1.5 สภาพสังคม
1. การศึกษา

1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง  ไดแก
1) โรงเรียนบานหนองมวง
2) โรงเรียนบานหนองบัว
6) โรงเรียนบานหนองไทร
4) โรงเรียนบานบริหารชนบท

1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 1 แหง

1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน จํานวน 1 แหง

1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน  หมูท่ี 17 จํานวน 1 แหง

2. สถาบันและองคกรทางศาสนา
สถาบันและองคกรทางศาสนา วัด จํานวน 4 แหง ดังนี้

- หมู 4 วัดบานใหมอัมพวัน
- หมู 8 วัดบานหนองไทร
- หมู 9 วัดบานหนองบัว
- หมู 12 วัดบานบุตาริด
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2.1.6 ดานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แหง
2. อัตราครัวเรือนท่ีใชสวมราดน้ํา  รอยละ 100

2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจภูธรทะเมนชัย จํานวน 1 แหง อยูในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย

2.1.8 การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาล  ตําบลทะเมนชัย –

บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
2. การโทรคมนาคม
- การไฟฟา มีไฟฟาเขาทุกหมูบาน
3. แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย 4 สาย  คือ  ลําหวยไผ ลําหวยหนองโดน  ลําหวยทะเมนชัย
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง
4. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน

- ฝาย จํานวน 1 แหง
- บอโยก จํานวน 35 แหง
- ประปา จํานวน 10 แหง
- สระน้ํา จํานวน 6 แหง

2.2 ขอมูลเกี่ยวกบัศกัยภาพของทองถิ่น มีดังนี้
2.2.1 ขอมูลดานการเมือง

ตารางท่ี 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

1. นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
2. นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
3. นางสมจิต  ซอมรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
4. นางสรอย  อินทะเว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
5. นางสุทิพย  กุตาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
6. นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
7. นายไสว  คะโลรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
8. นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
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ตารางท่ี 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย (ตอ)
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

9. นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 14 พฤศจิกายน 2556
10. นายสมบตัิ  ทราบรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
11. นางสาวกองเงิน พุมพวง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
12. นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
13. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
14. นายดี  แซกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
15, นายสน่ัน  แซมรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
16. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
17. นายปญจพล แสนรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
18. นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
19. นายจํานงค  ทราบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
20. นายวิชาญ เพ็งพระจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 17 14 พฤศจิกายน 2556

2.2.2 ฝายบริหาร
ตารางท่ี 5 ทําเนียบฝายบริหาร

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง

1. นายทองอยู  อินทรกําแหง นายก อบต.ทะเมนชัย 14 พฤศจิกายน 2556
2. นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556
3. นางสมบัติ  สีดาสะมา รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556
4. นายชัยศิลป  มีศรี เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนฝายบริหารงานดานนโยบาย มีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย จํานวน 2 คน และมีเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และฝาย
ปฏิบัติงานประจํามีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายท่ีนายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนท่ีกําหนด แบงเปนสวนราชการได 5 สวน ดังนี้

1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
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2.2.3 ฝายขาราชการประจําและลูกจาง
บุคลากร(ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป

จํานวน 30 คน ดังนี้
- ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 5 คน
- ตําแหนงในกองคลังองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 3 คน
- ตําแหนงในกองชางองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 2 คน
- ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 2 คน
- ตําแหนงในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 5 คน

องคการบริหารสวนตําบลฯ
- ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน
- ลูกจางตามภารกิจ จํานวน 5 คน
- ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน
- พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 3 คน

2.2.4 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา จํานวน - คน
ระดับมัธยมตอนตน จํานวน 1 คน
ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. จํานวน 2 คน
ปวส. /อนุปริญญา จํานวน 2 คน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 16 คน
สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน
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แผนผังโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

โครงสราง อบต.ทะเมนชัย

สภา อบต.ทะเมนชัย

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

นายก อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต.ทะเมนชัย

ปลัด อบต.ทะเมนชัย
เลขานุการสภาฯ รองนายก อบต.ทะเมนชัย

รองนายก อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม

รองปลัด อบต.ทะเมนชัย

เลขานุการนายก อบต.
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)

1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได
4. งานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสดุ

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานปองกันและบรรเทา

สาธารณภยั
5. งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม
6. งานสงเสริมการเกษตร

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสาน

สาธารณูปโภค

กองสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับตน)

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา

สตรี
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2.2.6 รายรับขององคการบริหารสวนตําบล
ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 30,673,778.69 บาท

- เงินรายไดท่ี อบต.จัดเก็บเอง จํานวน 682,339.05 บาท
- รายไดท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บให จํานวน 13,419,513.77 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 7,712,119.00 บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,859,806.87 บาท

2.2.7 เครื่องมือดานการใหบริการ
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 คัน
- รถยนตนั่งสวนกลาง จํานวน 1 คัน

2.2.8 ขอมูลดานอ่ืน  ๆ

1. มวลชนจัดตั้ง
กลุมท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยหรือหนวยงานของรัฐบาลจัดตั้งข้ึน

1. กลุมพัฒนาสตรีตําบลทะเมนชัย จํานวน 1,390 คน
2. กลุมองคกรสภาชุมชนตําบลทะเมนชัย จํานวน 40 คน
3. กลุมรักษบานเกิด 1 กลุม จํานวน 35 คน
4. กลุมเลี้ยงปลาบอซีเมนต 1 กลุม บานหนองมวง
5. กลุมเฟอรนิเจอรไม 1 กลุม   บานหนองน้ําขุน
6. กลุมดอกไมจันทนพวงหรีด 1 กุลม จํานวน 25 คน
7. กลุมธนาคารขาว 2 กลุม บานบริหารชนบท และบานนอยพัฒนา
8. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลทะเมนชัย จํานวน 1,518 คน
9. กองทุนแมของแผนดิน 2 กลุม บานนอยพัฒนา  และบานหนองน้ําขุน
10. กองทุนสวัสดิการชุมชน 1 กลุม จํานวน 308 คน
11. กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 16 คน
12. อปพร. 1 รุน จํานวน 68 คน
13. ชคบ. จํานวน 120 คน
14. อสม. จํานวน 77 คน
15. ตํารวจบานตําบลทะเมนชัย จํานวน 50 คน
16. ชมรมผูสูงอายุ 1 ชมรม (9 หมูบาน)
17. ชมรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ จํานวน 40 คน
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดยืนทางยุทธศาสตร
ประเทศไทยกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือสรางสังคมท่ีอยูรวมกันอยางมีความสุขดวย

ความเสมอภาพเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแผลง เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ คนมีความม่ันคง
ในชีวิต  ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
และกระบวน ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนสังคมแหงการเรียนรู มีความม่ันคงดานอาหารและ
พลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กับประเทศในภู มิภาคเ พ่ือความม่ันคงทาง เศรษฐ กิจและสั งคม มีความ ม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  รวมท้ังสรางภูมิคุมกัน เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากการกําหนดนโยบายเรงดวน และนโยบายสําคัญยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 ของประเทศไทย และวิสัยทัศจังหวัดบุรีรัมย (Vision) ท่ีมุงสราง “ศูนยกลางการ
ทองเท่ียวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเปนสุข” ดวยยุทธศาสตร (Strategic issues)
การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว) ท่ีม่ังค่ังและมี
เสถียรภาพ  การเสริมสรางความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมี
คุณภาพ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีการเสริมสรางความเปน
เลิศในการบริหารจัดการ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีศักยภาพดานการเกษตร และมีทุนภายในท่ี
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาคํานึงถึงความสมดุล
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คือ
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National Plan) และนโยบายของรัฐบาล
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

3.1.1 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
1. ยุทธศาสตรหลัก

1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูลดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และ

พลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติมโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของ

รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิด

ความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปรามปรามการทุจริตคอรรับชั่นอยางยั่งยืน

2 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ท่ีสอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ

การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดประเด็นท่ีเห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง  ประกอบดวย

1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5) การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน
6) การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ
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7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
10) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
11) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
15) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ

3 คานิยมหลกัของคนไทย
1) มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติใน

ปจจุบัน
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  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ี

ถูกตอง
8) มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9) มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา รูปฏิบัติ  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และขยายกิจการ เม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี

11) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  หรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป  ตามหลักของศาสนา

12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของ
ตนเอง

2. นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร

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

3. การพัฒนาทองถิ่นดานอ่ืนๆตามอํานาจหนาท่ี
3.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

3.1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทาง
คมนาคมท้ังทางบกและทางน้ําในพ้ืนท่ีมาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ินใหเปนปจจุบันเพ่ือมีขอมูลทางหลวงทอถ่ินโดย
ระบบพิกัดท่ีตั้งทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูในสภาพใดและจําเปนตองปรับปรุง
ซอมแซมเม่ือใด เพ่ือกําหนดไวเปนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามป

3.1.2 งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการเพ่ือปองกันน้ําทวม  ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
ใหสํารวจขอมูลแหลงน้ําโดระบุพิกัดท่ีตั้ง  ทางภูมิศาสตรสภาพ  และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพ่ือ
การพเกษตร อุปโภค  บริโภคเพ่ือวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามปตลอดจน
สํารวจความสมบูรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา  คลองสงน้ํา  หาก
จําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวแผนพัฒนาสามป (การระบุท่ีตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร ของโครงการ
พัฒนาดานเสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา  เพ่ือปองกันการดําเนินการในพ้ืนท่ีซ้ําซอน  และเตรียม
ความพรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกตามแนวทางของสํานัก
งบประมาณ)

3.1.3 งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรนําผังเมือง/ผัง
ชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผน

3.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอก

ระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมท่ีไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ
รวมท้ังสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ  และผูพิการมีงานทําเพ่ือใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม

จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา
โดยใหความสําคัญกับขอมูลของการทํานา เชน จํานวนครัวเรือน  จํานวนไร  ผลผลิต  ตนทุนการผลิต
เปนตน  ขอมูลแหลงน้ํา  เชน  แหลงน้ําเขตชลประทาน  แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน  ปริมาณ
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น้ําฝน  การนําไปใชเพ่ือการเกษตรประเภทการทํานา  เปนตน  โดยอาจทําเปนยุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาก็ไดภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

3.2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
(1) การสงเสริมแลพัฒนาผูสูงอายุ  ใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอไป

อยางท่ัวถึง  โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพ่ือการคาดการณจํานวนของผูสุงอายุท่ีจะไดรับ
เบี้ยยังชีพลวงหนา  และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของ
คุณภาพชีวิต  สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเชนกัน

(2) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน  ควรใหความสําคัญ
ในการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการอยางครอบคลุมท่ัวถึง  ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต
สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ

(3) สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน  ใหความสําคัญ
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พิจารณาวาเด็กไดรับอาหารเสริม (นม) ท่ัวถึงหรือไม  ไดรับอาหารกลางวัน
ครบทุกคนหรือไม  เพ่ือเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน พิจารณานําแผนงานโครงการดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความเหมาะสม

(4) การสงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ผู
ยากจน  ใหมีท่ีอยูอาศัย

3.2.3 งานดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย

3.2.4 การสงเสริมสนับสนุนดาน สิทธิมนุษยชน  การรักษาสิทธิ์ ท่ี
ประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน  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

3.2.5 งานการสาธารณสุข  การสงเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน
การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ  และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคม
และประชาชนท่ัวไป

3.2.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
(1) งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย  สนับสนุนการพัฒนา

ประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ  ผูนําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล  ขาวสาร
เพ่ือการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ

(2) งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความม่ันคงเพ่ือประโยชนสุข
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ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยการเสริมสรางการรับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  ปองกัน
และแกไขปญหาขอขัดแขงของประชาชนและสังคม  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของ
คนในชาติ รวมถึงการ ประนอมขอพิพาทและการชวยเหลือทางดานขอกฎหมายใหประชาชนใน
ทองถ่ิน

3.3 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3.1 ขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถ่ินใหนําขอมูลการเกิดสาธารณภัยใน

ทองถ่ิน เชน  อุทกภัย วาติภัย อัคคีภัย  ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลงภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะหหา
แนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เคยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาว  ควรหามาตรการเชิงปองกัน  และ
กําหนดเปนแผนงานในแผนพัฒนาสามป  เชน (1) การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัยของผูบริหารและขาราชการทองถ่ิน  และเตรียมความพรอมเม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย (2)
การซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กําหนดชั้นการบังคับบัญชา  การตัดสินใจและ
ข้ันตอนในการปฏิบัติเม่ือเกิดภัยสาธารณและ (3) การจัดหาสถานท่ี  และอุปกรณการชวยเหลือเม่ือ
เกิดสาธารณภัยข้ึนในพ้ืนท่ี

3.3.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน  เนื่อจาก
ปจจุบันไดเกิดสถานการณปญหาหมอกควันขามแดนประเทศเพ่ือนบานสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยขอประชาชนในพ้ืนท่ีและการคมนาทางอากาศ  ดังนั้น  เพ่ือใหการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปาและ
หมอกควัน จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.4/ว
2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558

3.3.3 การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  เพ่ือใหการ
แกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยแลง  จึงใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด มท 0891.2 / ว 2555 ลงวันท่ี 24
พฤศจิกายน 2558

3.3.4 งานดานการักษาความสงบเรียบรอย  ใหสํารวจจุดท่ีมักเกิดเหตุ ราย ภัย
อันตรายจากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตุรายข้ึน  สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการติดตั้งกลอง  วงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงานหาก
จําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป

3.4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
3.4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน ควรสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน  เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน  และมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.4.2 งานดานการสงเสริมการเกษตร  การใหการสนับสนุน  ศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการ
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ชวยเหลือเกษตรในพ้ืนท่ีอาทิการใหความรูทางวิชาการ  การจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิต
การชวยเหลือหาพันธุพืช การบํารุงรักษาดิน จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา  และการแปรรูป
เพ่ือเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี

3.4.3 งานดานการพาณิชยกรรม  กรีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย
วาสามารถขยายจุดผอนปรนเพ่ิมข้ึนไดอีกหรือไม  หรืออาจสํารวจหาสถานท่ีท่ียังไมไดใชประโยชน
อยางเต็มท่ีและเหมาะสมกับการคาขาย  และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพ่ือสราง
รายไดท่ีม่ันคงใหแกกลุมผูคาขาย

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

3.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา

การฟนฟูสภาพและคุณภาพการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนํากลับมาใชไหมซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเอ้ือตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการ
พัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรเปนการรวมมือกัน
ดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน

3.6 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.6.1 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยการสํารวจ

ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินท้ังหมด  สรางเปนองคความรู  เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน  โดยอาจสนับสนุน
ใหมรการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถ่ิน

3.6.2 การอนุรักษขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณของ
ทองถ่ิน

3.6.3 การอนุรักษ  ทํานุบํารุง  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี
3.1.2 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
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เสริมสรางความม่ันคง  พ้ืนท่ีเรงรดัการพัฒนา  และพ้ืนท่ีเสริมสรางการพัฒนา  มีภารกิจงาน 7 กลุม
ภารกิจงาน  ตามแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 –
2560 ดังนี้

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 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน

นโยบายฯ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานท่ี 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี

3.1.3 นโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล/คสช.
3.1.3.1 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
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ตางๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ัน  ยาเสพติด สารเคมี  และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด  ท่ีลักลอบ
เขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกัน
กลุมเสี่ยงของประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด

3.1.3.2 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) จัดทําขอมูลบุคคลนติิบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง 5 ป
6) จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  ดําเนินคดี

กับผูกระทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวน
ใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการ

พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

3.1.4 วิสัยทัศนประเทศไทย ป พ.ศ. 2570
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ัน

ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานเศรฐกิจท่ีพ่ีงตนเอง
และแขงขันไดในเวทีโลกสามารถอยูไดในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการดําเนินการเพ่ือบรรลุถึง
วิสัยทัศนระยะยาวโดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการ
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เปลี่ยนแปลงท่ีจะเปนท้ังโอกาสและขอจํากัดของการพัฒนาฯในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีดังนี้

3.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
1. วิสัยทัศน

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค
เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

2. พันธกิจ
๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงใน

ชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

๔) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3. วัตถุประสงค
๑) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา

อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ

เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ
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4. เปาหมายหลัก
๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําใน

สังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐
คะแนน

๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศใหความสําคัญกับ
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

5. ตัวช้ีวัด
๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากร

ท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน
สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น

๒) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศและสัดสวนการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
6.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม

1. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิต
ใหแกตนเอง

2. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
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3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและ

4. การสานสรางความสัมพันธของคนในสงัคมใหมีคุณคารวมและตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม

6.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ย่ังยืน

1. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
3. การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
5. การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

6.๓ ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน

๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและยั่งยืน

๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓. การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๔. การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๕. การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ
๖. การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพ
๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ

6.๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และย่ังยืน

1. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน
2. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

6.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ

1. การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส
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2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ
ภูมิภาค

3. การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
5. การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย
6. การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต
7. การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ

เจริญเติบโต
8. การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
9. การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน
10. การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี

6.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน ใหความสําคัญกับ

1. การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเ พ่ือ
เตรียมพรอม

3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ
4. การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก
7. การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา
ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร) ระยะ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวนใหม พ.ศ. 2560)

1. ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑใหมระดับประเทศ
3. เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทนท่ีสําคัญ
4. เปนแหลงอารยธรรมขอมและทองเท่ียวเชิงนิเวศน
5. เปนประตูอีสาน ศูนยโลจีสติกส และการคาชายแดน
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2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (Vision)

“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑใหม ทองเที่ยวอารยธรรม
โลจีสติกส และการคาชายแดน”

3. เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา (Goal)
1) เพ่ือสงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพ่ือการสงออก
2) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน
3) เพ่ือสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) เพ่ือสงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑใหม

5) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการคาชายแดน
6) เพ่ือสงเสริมระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค

4. ประเด็นยุทธศาสตร (Stratgic Lssues)
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปรรูป

อาหาร
2. การยกระดับการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การคาชายแดน ระบบโลจีสติกส สู

ภูมิภาคและอาเซียน

5. กลยุทธิ์ (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรและ

อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
1) สงเสริมการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลงเพ่ือผลิตอาหารและพลังงาน

ทดแทน
3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดิน น้ํา และการใชพลักงงานทดแทน

สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตร
4) สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อและ

กระบือคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
1) เสริมสรางการตลาดและการประชาสัมพันธ
2) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
4) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
5) การสรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยดานการทองเท่ียว
6) การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว รวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับใหได
มาตรฐาน

7) เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
8) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
9) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การคา
ชายแดน ระบบโลจีสติกสสูภูมิภาคและอาเซียน

1) สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุนในประเทศ
2) สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
3) พัฒนาระบบโลจีสติกสเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การคาการลงทุน

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา จงัหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวนใหม
รอบป พ.ศ. 2560)

7.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )

“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข”

7.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการ
ทองเท่ียว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา
การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษา
ความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”
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7.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร

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

ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"

7.4 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางอารยธรรมขอม ”

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานเศรษฐกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย

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

จัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แหง)
15. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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16. เพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
18. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของฟารมปศุสัตวท่ีมีคุณภาพ
19. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

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

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต

"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "

เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ

(วัฒนธรรม)

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายไดเฉลี่ยต่ํา

กวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
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3. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเขาถึงขอมูลขาวสาร

4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานและสามารถทํา
ใหเกิดการจางงาน

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

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือความพรอม

เขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือรายได

ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนท่ีพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบรุีรัมย
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความม่ันคงเพ่ิมข้ึน
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”

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

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

สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีชุม

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

“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”

เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง

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

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา

เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดท่ียั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคท่ีปองกันปราบปรามและแกไขยาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ

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

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

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

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

กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน
8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย



ห น า | 36

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการบริหารจัดการ

"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนท่ีสําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดานการเงิน/

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

แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด(คร้ัง)

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
8.1 วิสัยทัศนของจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรม และมีความสุข

2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล

3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง

ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

8.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพอ

ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
3. ประชาชนมีความม่ันคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย

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

เยาวชน และประชาชน
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3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ

ผูดอยโอกาส
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
6. สรางความม่ันคงในอาชีพและรายได
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี

และมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
8. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บาน
ตัวช้ีวัด

1. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน
3. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจนท่ี

มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
4. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง
5. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
7. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
8. รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ

มาตรฐาน
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน

สาธารณสุข
10. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายา

เสพติด ปญหาอาชญากรรม
11. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ

สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. ระดับความสําเร็จของกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บาน
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา
เปาประสงค (Goals)

1. ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน
3. พัฒนาและฟนฟูการทองเท่ียวรวมท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
4. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว
2. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญา

ทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการทองเท่ียว
5. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืน
และเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑ
ชุมชน

7. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนา
อาชีพ

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียวของจังหวัด
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเท่ียว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธท่ี

เพ่ิมข้ึน
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ
7. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
9. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
10. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชน

ทุกระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
เปาประสงค (Goals)

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง
กลยุทธ (Strategy)

1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพ่ิม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม

2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน

3. สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรียและ

อินทรียชีวภาพ
2. รอยละของของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรท่ีไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย

และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน
5. จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพดานตางๆ
6. รอยละของเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
7. จํานวนแหลงน้ําท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)

1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพ่ึงพาใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี

สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการ
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ตัวช้ีวัด
1. รอยละของการบริหารท่ีสามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการท่ีไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรท่ีผานระดับของขีดสมรรถนะท่ีสวนราชการ

กําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ี

สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา

บุคลากร
7. รอยละของงานท่ีบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

8. นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี

1/2556 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 2556
1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร

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

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

1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่ีดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพ่ือ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองท่ีนาอยู ชุมชนท่ีนาอยูอยางยั่งยืน
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1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสวนราชการเก่ียวของ รวมท้ังเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความท่ัวถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ

2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ท้ังในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ

จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกการดําเนินงานดานสวัสดิการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได รวมท้ังไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

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

ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพ่ือ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา

2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพ่ือสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพ้ืนท่ี ประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนท่ีเก่ียวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจท่ีถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว

2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมท่ีอยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลา

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ

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

3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาท่ีทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามของทองถ่ิน

4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย

รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลตอสุขภาพ ดังนี้

4.1 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตท่ีดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน

4.2 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม

4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ท่ีเปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)

4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมท่ีสอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค

5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจภายในทองถ่ิน เปนการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้

5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
กลุมใหมีความเขมแข็งยางยั่งยืน พัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของทองถ่ิน และ
กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ

5.2 สนับสนุน สงเสริมดานการเกษตร กระบวนการเรียนรูภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย

5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการในพ้ืนท่ี

5.4 สงเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวท่ีดีในการ
เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง

5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท

6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาเพ่ือการเกษตร และการติดตั้งๆฟฟาสาธารณะให ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม

6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม

6.3 สนับสนุนใหมีถนนสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอบาดาล เพ่ือ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย

6.4 สนับสนุนใหมีระบบชลประทานสูไรนา โดยมุงม่ันพัฒนาใหมีการขุดเจาะบอ
บาดาลใหครอบคลุมท่ัวถึง

6.5 มุงม่ันประสานงานในโครงการเกินศักยภาพท่ีใชงบประมาณมาพัฒนา เชน
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย

7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต เพ่ือ

อํานวยตอความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค สงเสริมการสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของชุมชน และสถานท่ีตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม

และกําจัดมลภาวะ ท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีมุง
ไปสูการลดสภาวะโลกรอน
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3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องท่ี

สงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
ตามท่ีกลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ได

รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
ในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความม่ันคง มุง
สงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคม
อาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร
ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนท่ีเรียบรอยเม่ือป 2551 ซึ่งไดสงผลใหปจจุบันบริบทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก

โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และ
อินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เชน สหภาพยุโรป อีกท้ังไดเกิดปญหาความทาทาย ความม่ันคงใน
รูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย  สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําให
อาเซียนจําเปนตองปรับตัว  เพ่ือใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ระหวาง
ประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนป 2550 (2007) ณ เมืองเบซู ประเทศ
ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย

1. เพ่ือใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ ไดอยางเสรี

2. เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนา

ระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม
4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทํา

ขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ในป 2558 ในกรณีของประเทศไทย สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอม
ของชุมชนทองถ่ิน ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถ่ิน ไมมีมาตรการ
หรือแผนรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางดานการแขงขัน
การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทยมา
อยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จําเปนตอง
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เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 7
ดาน ดังนี้

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึน
นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนา
เครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน
ตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเขามาของทุน
ตางชาติท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและ
ชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทา
เทียมกับระดับสากล

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการ
บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของ
ความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตอง
ทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบ
จากปญหาสังคมและสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ
โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคา
มนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละ
งานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอย
โอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการ
เขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี



ห น า | 47

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการ
เฝาระวังปญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
แรงงานอพยพรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ
ของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง

6. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง
มีหนาท่ีในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนให
สามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปน
การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุน
ครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ
นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปนตอแรงงานตางชาติ เปน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
นั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติ
ตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน

7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจตองมีการจัดตั้ง
หนวยงานดานวิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการ
ตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับ
ประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได

3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ี
จําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
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สวนทองถ่ิน พ.ศ.  2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระ
มากข้ึน

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยาง
กวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น
แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพ่ึงพาตนเองไดดวย  และยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสให
ประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน

2. หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ

1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
(Contribution  to  Purpose  and  Objectives) ในการวางแผน  ผูวางแผนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกให
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล  หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจ
ตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหจุดประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบ
ความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary  of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning ) การจัดองคการ
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม
(Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน  ท้ังนี้  เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงาน
ดานอ่ืน  ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง

3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารงานทุกคน (Pervasive of
Planning) การวางแผนงานของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ี
แตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะการบริหารในระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตน
กระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of  Plans) ในการวางแผนนั้น
ผูวางแผนจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน  ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงคดวยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุมคา  เชน  การใชเวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและ
การบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ  นี้นับวามี
สวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา

3. ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
1. การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ

เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน  แตถาขณะท่ีมีการวางแผน

7
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นั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเชื่อถือไมได  จะทําใหการวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด
ฉะนั้น  ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง

2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ี
จะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้น ผูวางแผนจะตอง
เปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมิน
และติดตาม แผนท่ีวางไวอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง

3. การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การ
วางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวา ถาเราไมใชเวลาในการ
วางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวา การวางแผน
เก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น  ถาการเสียเวลาสิ้นเปลือง
แลว  ผลของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น  ยอมเปนไปไมได

4. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปน
อุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตอง
มีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ

5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการ
วางแผน บางครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบตอ
เนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับ
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผล
ตอ กระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ

6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภานอกท่ีไม
สามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิด
สงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็
อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได

3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพ่ือชวยในการ
กําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threat) เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร โดยใช SWOT Analysis
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมองคกรท้ังปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังนี้
1.1 ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก

- กฎหมาย
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- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม วัฒนธรรมประเพณี
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.2 ปจจัยภายในองคกร ไดแก
- โครงสรางขององคกร
- นโยบายผูบริหาร
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากรบุคลากร
- การบริการสาธารณะ

2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอองคกร

โอกาส(O) อุปสรรค(T)

O1 พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน

T1 การถายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หนวยงานตางๆ ยังขาดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีมี
ความรูเฉพาะดาน

O2 พรบ.สภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดให นายก อบต.มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สี่
ป เปนการเปดโอกาสใหบคุคลท่ีมคีวามรูความสามารถเขา
มาบริหารงานและพัฒนาทองถ่ิน

T2 การบริหารงานโดยนักการเมืองท่ีมาจากการ
เลือกตั้งทําใหนโยบายไมมีความตอเน่ือง

O3 เปนองคกรทีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชน
อยางใกลชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารจดัการและพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

T3 มีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของคอนขาง มาก
ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชนไดไมเต็มท่ี

O4 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เชน แหลงนํ้าท่ีสมบูรณมี
ความหลากหลายเพียงพอตอความตองการบรโิภค-อุปโภค
ของประชาชน และเหมาะแกการปลูกพืชไดทุกชนิด

T4 ขาดการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือระบบ
IT ในการใหบริการประ
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2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอองคกร (ตอ)

โอกาส(O) อุปสรรค(T)
O5 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมตอไปยัง
แหลงทองเที่ยวหลายแหง เหมาะแกการสงเสริม
การคาชุมชนและพัฒนาเปนประตูสูแหลงทองเที่ยว

T5 การเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ระบบ
เครือญาติ  ทําใหไดตัวแทนที่เขามาบริหารทีไ่ม
มีความรูความสามารถ

O6 มีสถานศึกษาอยูในพื้นทีต่ั้งแตระดับกอนวัยเรียน
ถึงระดับอาชีวะศึกษาซึ่งมีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา

T6 การมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจและ
การตรวจสอบการบริหารงานของภาค
ประชาชนยังมีนอย

O7 มีกลุม องคกรประชาชน ชมรมตางๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย

T7 การแพรระบาดของยาเสพติดในวัยรุน

O8 มีวัดหลายแหงเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมี
ความสามัคคีรวมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

T๘ เปนองคการบริหารสวนตาํบลระดบักลาง
งบประมาณรายไดมีจาํนวนนอย แตความ
ตองการของประชาชนมีมากทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดครอบคลุม

3. การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีผลตอองคกร

จุดแข็ง(S) จุดออน(W)
S1 เปนองคกรนิติบุคคลท่ีมีโครงสรางท่ีชัดเจน
ครอบคลุมอํานาจหนาท่ีตามภารกิจ และมี
ระเบียบขอกฎหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

W1 การมีความเปนอิสระในการบริหาร
งบประมาณทําใหเสี่ยงตอการเกิดทุจริต
คอรัปชั่น

S2 เจาหนาท่ีผานการฝกอบรมความรูเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายอยางเครงครัด

W2 โครงการตามแผนพัฒนาท่ีมาจากความ
ตองการของประชาชนมีจํานวนมาก แตไม
สามารถปฏิบัติไดครบถวนขาดประสิทธิภาพ

S3 เปนหนวยงานท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุดจึงสามารถเขาถึงความตองการของ
ประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดเร็ว

W 3 บริการหารงานบุคคลเปนอํานาจหนาท่ี
ของผูบริหาร ทําใหไดคนไมตรงกับความ
ตองการและความจําเปนขององคกร เปนระบบ
อุปถัมภ ระบบตางตอบแทน

S4 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
บัญญัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือการพัฒนาไดภายใตกรอบ
กฎหมาย

W 4 การดําเนินงานตามนโยบายหลักของ
องคกรและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจํานวน
มากทําใหความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน แต
งบประมาณมีจํานวนจํากัด
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3. การวิเคราะหปจจัยภายในท่ีมีผลตอองคกร (ตอ)

จุดแข็ง(S) จุดออน(W)
S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
และมีเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงาน
พรอมใชงานทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

W5 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายท่ีมีความ
ยืดหยุนตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลามีเสี่ยงตอการตัดสินใจผิดพลาด

S6 ระบบการทํางานในองคกรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพ่ือแจงใหทราบเรื่องตางๆ และติดตาม
ผลการทํางานของแตละสวนเพ่ือปรึกษาหารือ
รวมกันประจําทุกเดือน
S7 มีการทํางานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ตําบลรวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทะเมนชัย

4. ผลการวิเคราะห SWOT จึงกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ดังนี้

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
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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

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 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค  ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ”

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา

ปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ
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แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให

เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. การพัฒนาดานผังเมือง
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย
7. การใหบริการดานโทรคมนาคม

ตัวช้ีวัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี

ติดตั้ง และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาได

ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
7. จํานวนแหลงน้ําเพ่ิมข้ึน
8. ระดับความสําเร็จของผังเมือง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

“สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร
และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล

ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว
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ตัวช้ีวัด
1. จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของรายไดจากการทองเท่ียว
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ

“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม

การกีฬาการสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง

โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ

อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกันทางสังคมท่ี
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน
3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
5. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
6. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวช้ีวัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

พันธกิจ
“ สรางจิตสํานึกและตระหนัก

ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม”

เปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพ
3. กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ตัวช้ีวัด
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
พันธกิจ

“การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต.

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได”
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

เปาประสงค
1. การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและ

สังคม
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
4. การพัฒนาการกอสราง / การปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา

จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

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

ตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2560 – 2563

แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
การพัฒนาดานเมืองนาอยูและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียว

และกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องคกร

1
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ

ชีวิต

3
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารย
ธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตร
ปลอดภัย

เปาประสงค
1. คนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล (PMQA)
รักษาอัตลักษณ (วัฒนธรรม)

เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดน
ของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
ดี มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย เปาประสงค

1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมัน่คง ภายใตความเขมแข็งผสม
กลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉนัทและความสามัคคีของประชาชน
ในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตทุางถนน
7. การปองกนัและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจดัการทีม่ีคุณภาพ ภายใตการบริหารกจิการ
บานเมอืงที่ดี

เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและ
สารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมี
สวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธ
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดผาน
สื่อตางๆ

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา  และ
วัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตในกลุมเด็ก เยาวชน
สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น
6. สรางความมัน่คงในอาชีพและรายได
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดแีละมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
10. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดี
กับประเทศเพื่อนบาน

แนวทางการพฒันา
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการ
ทองเท่ียว
2. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับ
การทองเท่ียว
5. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติ
อยางยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
7. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการ
กีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
อินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมลูคาสนิคา
เกษตรกรรม
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3. สรางมลูคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
5. พัฒนาระบบนํ้าและแหลงนํ้าเพ่ือการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบรโิภค
6. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให
มีความพรอมในการปฏิบตัิหนาท่ี
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
2. สรางความรับผิดชอบและมีจติสํานึก
ตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบรูณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จดัการ
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

อบต.ทะเมนชัย

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไป
ดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจาํหนายไฟฟาแรงต่ํา
และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. การพัฒนาดานผังเมือง
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย

7. การใหบริการดานโทรคมนาคม

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร
อินทรีย
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุมอาชพี
3. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมาหากษัตริย
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกบัประชาชน
3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ
การศึกษา
4. สงเสริมสุขภาพและอนามยั
5. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
6. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสา
ธารณภัย

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
รณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได
4. การพัฒนาการกอสราง / การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา
จัดหาวัสดุอปุกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แบบ ยท. 01

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร
1. การมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. องคกรยึดหลักธรรมาภบิาลใน
การบริหารจัดการ

1
การพัฒนาดานเมืองนาอยูและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียว

และกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะ

องคกร

1
การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

เปาหมายยุทธศาสตร
1. เพือ่กอสรางและซอมบํารุง

โครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ใหมีความสะดวก
มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และ
บํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/
บรรเทาปญหาที่เกี่ยวกบัการบริหาร
จัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธภิาพ
3. เพื่อจดัหาแหลงน้ําประปาที่สะอาด
ใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทัว่ถึง
เพียงพอ

2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็ง

ของชุ มชนทาง เศรษฐกิ จ ระดับบุ คคล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปร
รูปสิ นค า ทา งการ เกษตร   ให มี ค ว าม
สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการ
ผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยาย
การตลาดไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชน

ทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซ่ึงเปนไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

เปาหมายยุทธศาสตร
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ
3. กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิด
มลพิษ

แนวทางการพัฒนา ผลผลติ / โครงการ ผลผลติ / โครงการ ผลผลติ / โครงการ ผลผลติ / โครงการ ผลผลติ / โครงการ
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตร ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
Strategy Map

“” ชุมชนนาอยู   มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี   เนนวิถีพอเพียง ””วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

5. การสรางระบบบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต.
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได

1. สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค ดานแหลง
นํ้า และดานอ่ืนๆ

2. สงเสริมอาชีพ พัฒนา
ดานการเกษตร และพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการ
สงเสริมดานสวัสดิการสังคม ความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม
การกีฬา การศึกษา และพัฒนา
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. สงเสริมและสราง
จิตสํานึกและตระหนักในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
คมนาคม
ดานสาธารณูปโภค ดาน
แหลงนํ้า และดานอ่ืนๆ

2. ประชาชนมีความรู
และมรีายไดเพียงพอ
สามารถพ่ึงพาตนเองได

3. ประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน

4. ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

5. ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ินและยึด
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ

แบบ ยท. 02
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(ตอ)
แบบ ยท. 02

แนวทางการ
พัฒนา

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

1. 2. 3. 4.

มาตรฐาน

5เปาประสงค

แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและ
ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน
ทางเทาและระบบระบายน้าํ
ใหเปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขต
การบริการประปา
5. การพัฒนาดานผังเมือง
6. ดานพลังงาน
แสงอาทิตย
7. การใหบริการดาน
โทรคมนาคม

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนา
ดานการเกษตรอินทรีย
2. เสริมสรางและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ
3. สงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียว

แนวทางการพฒันา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มาหากษัตริย
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับประชาชน
3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แล
บูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
5. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
6. เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการ
บริหารจดัการและ
รณรงคการกําจดัขยะมลู
ฝอย

แนวทางการพฒันา
1. การมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
2. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
3. การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได
4. การพัฒนาการกอสราง / การ
ปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน และ
การบํารุงรักษาจัดหาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช
5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากร
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ



บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
 พันธกิจท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดาน

สาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ

2. เปาประสงค
 เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
 เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําให

สามารถแกไข/บรรเทาปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
 เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใหกับชุมชนและระบบ

จายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน และทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอ่ืนๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรท่ี ติดตั้ง

และจํานวนประชาชนท่ีสัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภมิูทัศนท่ีสวยงามและ จํานวนประชาชนท่ีมาไดประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก

1. จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนน
ลูกรังท่ีไดรับการกอสราง
2. จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังท่ีไดรับการซอมแซม
3. จํานวนการกอสรางทางระบายน้ํา

2. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ํา
และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

1. รอยละของประชาชนมีไฟฟาเพ่ิมข้ึน
2. จํานวนการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและซอม
บํารุง
3. จํานวนไฟฟาท่ีไดรับการพัฒนา

3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา 1. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
2. รอยละเกษตรกรท่ีไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา

4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 1. รอยละของประชาชนท่ีไดรับประโยชน
2. จํานวนระบบประปาไดรับการซอมบํารุง
3. จํานวนการจัดหาแหลงน้ําประปาท่ีสะอาดใน
ชุมชนและระบบการจายน้ําท่ัวถึงเพียงพอ

5. การพัฒนาดานผังเมือง 1. รอยละของประชาชนไดรับประโยชน
2. รอยละของประชาชนมีความเปนระเบียบ
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมือง

6. ดานพลังงานแสงอาทิตย 1. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
2. รอยละของการลดคาใชจายภายในบาน/
หมูบาน

7. การใหบริการดานโทรคมนาคม 1. รอยละของประชาชนมีอินเตอรเน็ตใชเพ่ิมข้ึน
2. รอยละผูเยี่ยมชมเว็บไซตเพ่ิมข้ึน
3. จํานวนประชาชนเขาถึงผลการดําเนินงาน

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- กองชาง

5. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
 พันธกิจท่ี 1 สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เปาประสงค
 เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็งของชุมชนทาง

เศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตร  ใหมีความ  สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคา
ของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรีย

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
2. รอยละเกษตรกรท่ีผานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
3. จํานวนกลุมอาชีพของชุมชน
4. รอยละรายไดของการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
5. จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย 1. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับ

การพัฒนาและแปรรูปสินคา
2. เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ

1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการสรางรายได

4. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเท่ียว
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการ

ทองเท่ียว
3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรม

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กองสวัสดิการสังคม

5. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
 พันธกิจท่ี 1 สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคมการกีฬาการสงเสริม
การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง
โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. เปาประสงค
 เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดาน

การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

1. ประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย
3. จํานวนประชาชนท่ีมาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนการวัฒนธรรมทองถ่ินมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
7. รอยละของประชากรมีสุขภาพดีข้ึน
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
9. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
11. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
12. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย

1. จํานวนของผูที่ไดรับการถายทอดภูมิปญญา
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน
2. รอยละของผูเขารวมงานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ในทองถ่ินเพิ่มข้ึน

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน

1. รอยละของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมตางๆ เพ่ิมข้ึน
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน

3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ
การศึกษา

1. รอยละของประชาชนมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน
2.จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ
3. ระดับความพึงพอใจตอผูปกครอง
4. เด็กในเขตพ้ืนท่ีเจริญเติมโตตามวัย
5. เด็กในเขตพ้ืนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
7. จํานวนครั้งท่ีจัดการแขงขัน
8.จํานวนสนามกีฬา และสวนนันทนาการ

4. สงเสริมสุขภาพและอนามัย 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการดานสาธารณสุข
2. จํานวนกิจกรรมท่ีจัดบริการสาธารณสุข
3. จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
4. จํานวนสาธารณสุขมูลฐานท่ีไดรับการ
สนับสนุน
5. รอยละประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
6. จํานวนเครื่องเมืองเวชภัณฑทางการแพทย
ทันสมัย
7. จํานวนประชาชนมีอาชีพติดตัว
8. จํานวนเครื่องออกกําลังกาย

6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 1. จํานวนผูท่ีไดรับเบี้ยสงเคราะห
2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมสวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย
3. รอยละของเยาวชนไดรวมกิจกรรม
4. รอยละผูพิการไดรับการดูแล
5. จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแล
6. รอยละผูดอยโอกาสไดรับการดูแล

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา
สาธารณภัย

1. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรรักษาความสงบเรียนรอย
2. จํานวนผูเขารับการอบรมเสริมสราง
ความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กองสวัสดิการสังคม

5. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 1 การพัฒนาดานเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
 พันธกิจท่ี 1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. เปาประสงค
 เปาประสงคท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
 เปาประสงคท่ี 2 การบริการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีมีคุณภาพ
 เปาประสงคท่ี 3 กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
3. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. จํานวนโครงการท่ีรณรงคปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
3.จํานวนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับชุมชน
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักสุขาภิบาล
2. กิจกรรมท่ีประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด

5. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา

แบบ ยท.03
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พันธกิจ
 พันธกิจท่ี 1 การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได

2. เปาประสงค
 เปาประสงคท่ี 1 การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการ

พัฒนาทางการเมืองและสังคม
 เปาประสงคท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา
 เปาประสงคท่ี 3 องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการชุมชน
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติท่ีบัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
8. จํานวนประชาชนท่ีเขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน

1. รอยละประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมของ อบต.
2. จํานวนประชาชนท่ีเขารวมประชุมประชาคม
3. รอยละของประชาชนรูประชาธิปไตยและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
4. จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5. จํานวนผูไดรับการเลือกตั้ง

แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ (ตอ)

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

1. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. บุคลากรมีความรูความสามารถท่ีดีกวาเดิม
3. รอยละของผูเขารวมประชาคม

3. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บรายได

1. จํานวนประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี
2. อบต.มีรายไดในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
3. รอยละของประชาชนมีพ้ืนท่ีรับบริการ
4. รอยละการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน
5. จํานวนผูจายภาษีสะดวกข้ึน
6. มีโปรแกรมแผนท่ีภาษีท่ีมีมาตรฐาน

4. การพัฒนาการกอสราง / การปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

1. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน มี
เพียงพอตอการทํางานและการใหบริการ
2. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
3. รอยละของประชาชนไดรับความสะดวกใน
การมาใชบริการ

5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1. ประชาชนเขาใจหลักการทํางานของ อบต.
เพ่ิมมากข้ึน
2. จํานวนประชาชนรับรูขาวสาร ผลการดําเนิน
ของ อบต.
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
4. มีศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางท่ี
พรอมบริการ

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองคลัง / กองชาง / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /

กองสวัสดิการสังคม / ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง

5. ความเช่ือมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี : 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

แบบ ยท.03
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา
(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เกษตรกรรม
และ

อุตสาหกรร
มครบวงจร

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

2. สงเสริมอาชีพ
พัฒนาดาน
การเกษตร และ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ประชาชนมี
ความรู และมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

4

3

4

3

4

3

4

3

2.1 สงเสริม
และพัฒนา
ดาน
การเกษตร
อินทรีย

2.2
เสริมสราง
และเพิ่มทักษะ
อาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ

ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
จากผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร

รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของการ
สรางรายได
ใหกับ
ครอบครัว

-รอยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่ลดการใช
สารเคมี
-รอยละของ
ประชาชนมีกา
รวมกลุมและมี
พันธุขาวดี
-จํานวนศูนยผลิต
ขยายพันธุพืช
ชุมชน

-จํานวนผูเขารวม
โครงการ

-ประชาชนมี
อาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น

-รอยละของ
ผูสูงอายุและคน
พิการมีงานทํา
และมีรายได
เสริม

1.โครงการเกษตร
อินทรียตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

2.โครงการสงเสริม
และการผลิตพันธุ
ขาวพันธุดี

3.ศูนยผลิตขยาย
พันธพืชชุมชน
ตําบลทะเมนชัย

4.โครงการรณรงค
ไถกลบฟางขาว

1.โครงการ
ฝกอบรมอาชพี
ระยะสั้น

2.โครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ใหกับผูสูงอายแุละ
คนพิการ

- สํานักปลัด

- สํานักปลัด

- กองสวัสดกิาร
สังคม

- กองสวัสดกิาร
สังคม

- กองสวัสดกิาร
สังคม

- กองสวัสดกิาร
สังคม

-ศูนยบริการ
และถาย

ถอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

-สนง.เกษตร
อําเภอลํา
ปลายมาศ

แบบ ยท. 04



ห น า | 74

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เกษตรกรรม
และ

อุตสาหกรร
มครบวงจร

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

2. สงเสริมอาชีพ
พัฒนาดาน
การเกษตร และ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2. ประชาชนมี
ความรู และมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

1 1 1 1 2.3 สงเสริม
และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยว

จํานวนกลุมใน
การจัดตั้ง

3.อุดหนุนกลุม
อาชีพ “กลุมทอ
เสื่อกกบานบุตา
ริด”

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย “โครงการ
จัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุง”

-กองสวัสดิการ
สังคม

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
บุรีรัมย

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

และ
ยุทธศาสตร

ที่ 4
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ

สงบ

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

3. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬา
การศึกษา และ
พัฒนาระบบ
กองทนุ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

4 4 4 4 3.1 แนว
ทางการพัฒนา
ดานอนุรักษ
ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และเทิดทูน
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริ
ย

1. จํานวนของ
ผูที่ไดรับการ
ถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น
2. รอยละของ
ผูเขารวมงาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรร
ม ในทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

-รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

-รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

-รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

-จํานวนผูเขารวม
อบรม

1.โครงการถวาย
เทียนพรรษา
ประจําป 2560

2.โครงการ
ประเพณีลอย
กระทงประจําป
2560

3.อุดหนุนโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของ
ทางราชการ

4.โครงการฟนฟู
และรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ผูสูงอายุ

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

4. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยการสงเสริม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

1

5

1

5

1

5

1

5

3.2 สราง
คานิยม
จิตสํานึกและ
พัฒนา
ศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ใหกับ
ประชาชน

3.3 การ
พัฒนาดาน
กีฬา
นันทนาการ
และบูรณา
การศึกษา

- รอยละของ
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมทาง
ศาสนา
วัฒนธรรม
ตางๆ เพิ่มขึ้น

- ระดับความ
พึงพอใจตอ
ผูปกครอง
- เด็กในเขต
พื้นที่เจริญเติม
โตตามวัย
- เด็กในเขต
พื้นที่มีสุขภาพ
แข็งแรง

-ผูเขาอบรมมี
ความรูความสา
มาร๔ในการ
ปฏิบัติงาน
รวมถึงมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น

-จํานวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่เขา
รวมงาน
-ระดับความพึง
พอใจตอ
ผูปกครอง

1.โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุข

1.โครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560

2. อุดหนุน
โครงการกอสราง
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

สํานักปลัด

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

แบบ ยท. 04



ห น า | 77

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

4. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยการสงเสริม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

6 6 6 6

3.3 การ
พัฒนาดาน
กีฬา
นันทนาการ
และบูรณา
การศึกษา

3.4 การ
พัฒนาดาน
การสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

- จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
- จํานวนคร้ังที่
จัดการแขงขัน
- จํานวนสนาม
กีฬา และสวน
นันทนาการ

- ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพและ
การบริการ
ดานสาธารณสุข

-เด็กในเขตพื้นที่
เจริญเติบโตตาม
วัย

- รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม
-รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

-รอยละของผูเขา
รับการอบรม
เขาใจเกี่ยวกับ
โรคตางๆ

-เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชมีพอใช

3.อุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
อบต.ทะเมนชัย
4. อาหารเสริม
(นม)

5.โครงการแขงขัน
กีฬาประจําตาํบล
“ทะเมนชัยเกมส”
ประจําป 2560

1.โครงการอบรม
ใหความรูเร่ืองโรค
ไขเลือดออก โรค
เอสด และโรคอุบัติ
ใหม

2.โครงการซอมแซม
ครุภัณฑเครือ่งพน
หมอกควัน คา
บํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

งานสาธารณสุข

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

4. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยการสงเสริม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

10 10 10 10 3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

- ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพและ
การบริการ
ดาน
สาธารณสุข
- รอยละ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
เคร่ืองออก
กําลังกาย

- จํานวนผูที่
ไดรับเบี้ย
สงเคราะห
- จํานวน
กิจกรรมที่
สงเสริม
สวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย

- ประชาชน
ไดรับการบริการ
จาก สปสช.

-พื้นที่ปราศจาก
โรคไขเลือดออก

-รอยละของ
ประชาชนมี
ความรูดาน
โภชนาการ

- ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณสุข
พื้นฐาน
-ลดปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัย
อันควร

3.สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

4.โครงการปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอ

5.โครงการอบรม
ใหความรูดาน
โภชนาการ และ
การดูแลรักษา
สุขภาพแก
ประชาชน

6.อุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

1.โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
การตั้งครรภกอน
วัยอันสมควร (แกม
ใส..วัยเสี่ยง)

งานสาธารณสุข

กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

4. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยการสงเสริม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร   และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

- รอยละของ
เยาวชนไดรวม
กิจกรรม
- รอยละผู
พิการไดรับ
การดูแล
- จํานวน
ผูสูงอายุไดรับ
การดูแล
- รอยละ
ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแล

-รอยละของผู
พิการ และผูมา
ใช

-รอยละของผู
พิการมีความ
เปนอยูที่ดี
-รอยละของ
จํานวนผูติดเชื้อมี
ความเปนอยูที่ดี
-รอยละของ
จํานวนผูสูงอายุมี
ความเปนอยูที่ดี
-ครอบครัวใน
หมูบานมี
ภูมิคุมกันเปนร้ัว
ที่มีความเขมแข็ง
-จํานวนคนที่เขา
รับการอบรม

2. จัดทําสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุ
คนพิการ หญิง
ตั้งครรภปละ
ประชาชนทั่วไป
3. เบี้ยยังชีพผู
พิการ

4. เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

5. เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

6.อุดหนุนโครงการ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

7. โครงการเติมรัก
ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสใน

กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานเมืองนา

อยูและ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

4. สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตโดยการสงเสริม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

4 4 4 4

3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

3.6 การ
พัฒนาดาน
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

- รอยละ
ความสําเร็จใน
การพัฒนา
บุคลากรรักษา
ความสงบ
เรียนรอย

-รอยละของ
ผูสูงอายุในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย

-รวมกิจกรรม
จํานวนผูเขารวม
โครงการ

-ประชาชนใน
จังหวัดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นมี
หนวยงานที่
ศูนยกลางการ
พัฒนา

-ผูประสบภยั
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เบื้องตน
-ประชาชนไดรับ
น้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค

8. โครงการสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําป
2560
9.โครงการยุติ
ความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และคนใน
ครอบครัว
10.อุดหนุน
โครงการหารายได
เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลเหลา
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

1.โครงการปองกัน
และชวยเหลอืผู
ประสบสาธารณภัย
และภัยพิบัติตางๆ
2..โครงการจัดสง
น้ําอุปโภคบริโภค
เพื่อบรรเทาภัยแลง

-กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-กองสวัสดิการ
สังคม

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

13 13 13 13 1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํให
เปนไปดวยความ
สะดวก

- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จาํนวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

-สามารถ
ระบายน้าํได
กวารอยละ
80

-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก

-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก
รอยละ 70
ขึ้นไป
-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก

-สามารถ
ระบายน้าํ
ลงสระหนอง
ไทร

1.โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด หมู
ที่ 4
2.โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมู 6
เชื่อมกับ ตําบล
ตลาดโพธิ์
3.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 6

4. โครงการ
กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 เชื่อมกับ
ตําบลบุโพธิ์
5.โครงการกอสราง
รองระบายน้ําคอน
กรีตเสริมเหล็กลง
สระหนองไทร
หมูที่ 8

กองชาง

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํให
เปนไปดวยความ
สะดวก

- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จาํนวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
-สามารถ
ระบายน้าํได
กวารอยละ
80
-สามารถ
ระบายน้าํลง
สระหนองเมา

6.โครงการกอสราง
ถนนดินยกระดับ
พรอมลงหินคลุก
หมูที 9
7.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9

8.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลาง
หมูบาน หมู 10
9.โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด หมู
ที่ 11
10.โครงการ
กอสราง
รองระบายน้ําลง
สระหนองเมา  หมู
ที่ 15

กองชาง

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวย
สนับสนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

1 1 1 1

1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํให
เปนไปดวยความ
สะดวก

1.2 การพัฒนา
ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรง
ต่ําและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ

- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จาํนวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

- รอยละ
ของประชาชน
มีไฟฟา
เพิ่มขึ้น

-สามารถ
ระบายน้าํได
กวารอยละ
80

-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
รอยละ 80
ขึ้นไป

-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
รอยละ 80
ขึ้นไป

-ประชาชนมี
ไฟฟาใชรอย
ละ 100

11.โครงการกอ
สรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ม.15

12.โครงการกอ
สรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 16

13. โครงการ
กอสรางถนน คสล.
หมูที่ 16 เชื่อมกับ
ตําบลพระครู

1.อุดหนุนไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ

กองชาง

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

2

5

2

5

2

5

2

5

1.3 แนวทางการ
พัฒนา ดานแหลง
เก็บน้ํา

1.4 แนวทางการ
พัฒนา การ
กอสรางและขยาย
เขตการบริการ
ประปา

รอยละ
เกษตรกรที่
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน

-รอยละของ
ประชาชน
ในพื้นที่ที่จะ
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา
-รอยละของ
ประชาชน
ในพื้นที่ที่จะ
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา

-มีระบบ
ประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

1.โครงการขุดลอก
สระหนองไทร
แหลงน้ําสาธารณะ
พื้นที่ หมู 8 บาน
หนองไทร

2.โครงการขุดลอก
ลําหวยบุตาริด หมู
12 บานบุตาริด

1.โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู 6 บาน
บริหารชนบท

กองชาง

อบจ.

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

1.4 แนวทางการ
พัฒนา การ
กอสรางและขยาย
เขตการบริการ
ประปา

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน

-กิจการ
ประปาของ
หมูบานมี
ประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

-กิจการ
ประปาของ
หมูบานมี
ประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

-รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

-รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

2.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบาน หมู
12 บานบุตาริด

3.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบาน
หมู 16

4.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบาน
หมู 17

5.โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตน้ํา
ประปาเพื่ออปุโภค
บริโภค   หมู 17

กองชาง

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู  สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

1 1 1 1 1.5 การพัฒนา
ดานผังเมืองรวม

- รอยละ
ของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
- รอยละ
ของ
ประชาชนมี
ความเปน
ระเบียบ
- ระดับ
ความสําเร็จ
ในการจัดทํา
ผังเมือง

-ประชาชน
รอยละ 90
จัดสรรพื้นที่
เปนระเบียบ
มากขึ้น

1.โครงการจัดวาง
ผังเมืองรวม

กองชาง

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 3

การพัฒนา
ดาน

ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ

พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 4

การพัฒนา
ดาน

สิ่งแวดลอม

4. สงเสริมและ
สรางจิตสํานึก
และตระหนักใน
การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

4. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

1

1

1

1

1

1

1

1

5.1 การพัฒนา
ดานการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม
พระราชดําริ

5.2 การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูล
ฝอย

-จํานวน
โครงการที่
รณรงคปลูก
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

-พัฒนา
ระบบการ
จัดการขยะ
มูลฝอยตาม
หลัก
สุขาภิบาล

-มีพื้นที่สีเขียว
ใหชุมชน

-ปริมาณขยะ
ลดนอยลง
-เพิ่มรายได
ใหกับ
ครอบครัว

1.โครงการปลูกตน
ไมเฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ

1.โครงการ
ฝกอบรมชุมชน
ปลอดขยะ

สํานักปลัด

สํานักปลัด
(งาน

สาธารณสุข)

แบบ ยท. 04



ห น า | 88

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/
แนวทาง

การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4

การพัฒนา
ขีด

สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

บานเมือง
ที่ดี

5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

2

1

2

1

2

1

2

1

5.1 การพัฒนา
ดานการสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ทองถิ่น

5.2 การพัฒนา
ดานการสงเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา

1. รอยละ
ประชาชนมี
สวนรวม
แสดงความ
คิดเห็นใน
กิจกรรม
ของ อบต.
2. จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
ประชุม
ประชาคม
3. รอยละ
ของ
ประชาชนรู
ประชาธิปไต
ยและ
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
4. จํานวนผู
มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

-ผลการดําเนิน
บรรลุตามแผน
รอยละ 70

-ประชาชน
ออกมาใชสิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น

-คณะผูบริหาร
สมาชิกฯ
บุคลากร อบต.
มีประสิทธิ
ภาพในการ
ทํางาน

1..โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและจัด
เวทีประชาคมในการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป
และแผนชุมชน

2.คาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
และผูบริหารทองถิ่น

1.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและศึกษาดู
งานของผูบริหาร
สมาชิกฯ พนกังาน
สวนตําบล ลูกจาง
และผูนําชุมชนในเขต
พื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท. 04
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4

การพัฒนา
ขีด

สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

บานเมือง
ที่ดี

5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

2

4

2

4

2

4

2

4

5.3 การ
พัฒนาการปรับปรุง
และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได

5.4 การ
พัฒนาการ
กอสราง/การ
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงานและการ
บํารุงรักษา/จัดหา
วัสดุอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช

-จํานวน
ประชาชนผูมี
หนาที่เสียภาษี

-อบต.มีรายได
ในการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่ม

- อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

-รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
มาใชบริการ

-รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
มาใชบริการ

1.โครงการ
ปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

2.โครงการ
ใหบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

1.ปรับปรุงพัฒนา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช
เพื่อการปฏิบัติงาน

2. โครงการ
กอสรางสํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

3.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

กองชาง

กองคลัง

สํานักปลัด/
กองคลัง/กอง
ชาง/กองการ
ศึกษา/กอง
สวัสดิการฯ

- สํานักปลัด
- กองชาง

แบบ ยท. 04



ห น า | 90

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม

โยงกับ
ยุทธศาสตร

จังหวัด
(1)

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

(2)

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(3)

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

(7)

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(8)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(9)

โครงการ/กิจกรรม

(10)

หนวย
งานรับผิด

ชอบ

(11)

หนวยสนับ
สนุน

(12)
60 61 62 63

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4

การพัฒนา
ขีด

สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
ที่ 5

การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

บานเมือง
ที่ดี

5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

3 3 3 3 5.5 การ
พัฒนาการสงเสริม
ใหองคกรและ
บุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

-ประชาชน
รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชบริการ

-ประชาชน
รอยละ 80
ไดรับขอมูลที่
ถูกตอง

-มีศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารจัดซ้ือ
จัดจางที่พรอม
บริการ

-มีศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารจัด

4.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานพรอม
อุปกรณ อบต.
ทะเมนชัย

1. โครงการอบรม
สงเสริมความรูดาน
กฎหมาย

2. อุดหนุนตาม
โครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูล
จัดซ้ือ/จัดจาง

3. โครงการ
ปรับปรุงศูนยรวม
ขอมูลจัดซ้ือ/จัด
จาง

- สํานักปลัด
- กองชาง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ยท. 04



แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือ
ดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับ
ใดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุม
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตาม

ผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect)
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(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผล
ประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และ
การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี

กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดย
อยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของ
แผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness  Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุด
โครงการฯ

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ทอง ถ่ิน เ พ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทอง ถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได
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5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ

5.4.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนได
เสียในทองถ่ินนั้นๆ

5.4.2 เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล
ยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ
และขอมูลเชิงคุณภาพ ความจําเปนสําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผน
ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ

5.4.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตอง
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน
แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของ
ทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
(Data analysis) ดวย

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนด
องคกรท่ีรับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกร
รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบขอ 29 ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
ท้ังนี้ ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขาย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน และ

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความ
เหมาะสม

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาม

แผนพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวา การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยใชแบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด
เปนแนวทางไว คือ

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ  คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละ

ยุทธศาสตร

ตารางท่ี 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล
ผู

ประเมิน
รายงาน ระยะเวลา ผู

ประเมิน
รายงาน ระยะเวลา

อบต. 1. ใชแบบรายงานท่ี
2 แบบติดตามผล
การดําเนินงานของ
อบต. รายไตรมาส
(3 เดือน)
2. สงรายงานให
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ทุกๆ
3 เดือน

อบต. 1. ใชแบบรายงานท่ี 1
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ของ อบต.
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

เม่ือ อบต.
ประกาศใช
แผน

1. ใชแบบรายงานท่ี
3/1 แบบประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
2. ใชแบบรายงานท่ี
3/2 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม
3. ใชแบบรายงานท่ี
3/3 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ อบต.ใน
แตละยุทธศาสตร
4. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

ทุกๆ 1 ป
(ภายใน
ธันวาคม)
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ตารางท่ี 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ตอ)

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล
ผู

ประเมิน รายงาน ระยะ
เวลา

ผู
ประเมิน รายงาน ระยะ

เวลา
คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงาน
ตามแบบ
3. รายงานผลให
ผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต

รับ
รายงาน

คณะ
ติดตามฯ

1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบ
3. เสนอผูบริหารทราบ

15 วัน
นับตั้งแต
รับ
รายงาน

ผูบริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ
2. ประกาศใหประชาชน
ทราบ

1.ภายใน
ธันวาคม
2.
ประกาศ
ไมนอย
กวา30
วัน
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คําชี้แจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ......................................................................................................

ประเด็นการประเมิน มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถ่ิน
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

การวัด และการนําเสนอผล
- ความถ่ีในการวัด : หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปน

ทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไมมี การดาํเนินการน้ัน

แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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\

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนยุทธศาสตร 5 ป โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ 6
เดือน โดยาเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี
 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน)  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทอถิ่นรายไตรมาส
และระยะ 6 เดือน
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2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี
รวมท้ังสิ้น

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ
จํานวน

โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ

ชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
รวมท้ังสิ้น
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2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา (เฉพาะป 2560)

รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะป 2560)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ แผนการดําเนินงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา

สามป

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ
งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี
รวมท้ังสิ้น
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2.3 การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะป 2560)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ
ในแผนพัฒนาสาม

ป

โครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ
งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี
รวมท้ังสิ้น
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รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตารางเปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ท่ีดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ
งบประมาณ

ท่ีดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี
รวมท้ังสิ้น
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สรุปตารางเปรียบเทียบรอยละของแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2560) กับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ภาพรวมท้ังหมด)

1. แผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2560) จํานวน.....................โครงการ งบประมาณ......................................บาท

ลําดับท่ี การดําเนินงาน จํานวนโครงการ/กิจกรรม รอยละ งบประมาณ รอยละ
1 แผนการดําเนินงาน
2 การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ

2. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 จํานวน.....................โครงการ งบประมาณ......................................บาท

ลําดับท่ี การดําเนินงาน จํานวนโครงการ/กิจกรรม รอยละ งบประมาณ รอยละ
1 การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ
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สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1 โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการเสร็จ
แลว

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
ท่ีไดรับ

งบประมาณ
ท่ีเบิกจายไป

1
2
3
4
5
6

รวมท้ังสิ้น
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สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

4.1 ....................................................................................................
4.2 ....................................................................................................
4.3 ....................................................................................................
4.4 ....................................................................................................
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ...............................................................................................
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน..............................................................................................................

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป..............................
2.1 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการ
ท่ีปรากฏอยูในแผนฯ

จํานวนโครงการ
ท่ีไดปฏิบัติ

คิดเปนรอยละของ
โครงการท่ีปรากฏ

ในแผนฯ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ

ชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
รวม

เกณฑการพิจารณา : หากจํานวนโครงการท่ีกําหนดไวในแผนกับโครงการท่ีปฏิบตัิจริงมีความสอดคลองกัน แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ท่ีกําหนด และหากมีโครงการท่ีปฏบิตัิจริงนอยกวาท่ี
กําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯท่ีกําหนด

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
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คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 และแบบท่ี 3/2
แบบระเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม) ของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย

1. เพศ  ชาย  หญิง

2. อายุ  ต่ํากวา 20 ป  20 - 30 ป
 31- 41 ป  41 – 50 ป
 51 – 60 ป  มากกวา 60 ป

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  สูงกวาปริญญาตรี
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  ปริญญาตรี
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา  อ่ืนๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 คาขายธุรกิจสวนตัว  รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร
 อ่ืนๆ (ระบุ)

สวนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา
คําอธิบาย : 1. มีท้ังหมด 5 ยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรมี 9 ขอ (ประเด็นการพัฒนา)

2. แตละขอมี 10 คะแนน
3. ใหผูท่ีทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดตั้งแต 0-10 คะแนน

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ในภาพรวม

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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1. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให
5) มีความโปรงใสในการดาํเนินโครงการ /กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน ให
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน ให
8) มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให

รวมคะแนน เต็ม 90 คะแนน ให 

2. ระดับความพึงพอใจคิดเห็นรอยละ

ประเด็นการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/

กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/

กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ

สาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพรวม

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในภาพรวม
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๑. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา...................................... (๑ – ๑๒)

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
๒. มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
๔. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม 10 คะแนน ให
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เต็ม 10 คะแนน ให
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม 10 คะแนน ให
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม 10 คะแนน ให
๙. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม 10 คะแนน ให

รวมคะแนน เต็ม 90 คะแนน ให 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก

ตัวช้ีวัดท่ีเลือก หนวย

ผลการดําเนินเงิน
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน)

หลัก
ดําเนินการ
(จํานวน)

เพิ่ม-ลด

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร
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๓. ผลการประเมินตามยุทธศาสตรคิดเปนรอยละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจ (%)

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองท่ีดี

ภาพรวม
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย

1. เพศ  ชาย  หญิง

2. อายุ  ต่ํากวา 20 ป  20 - 30 ป
 31- 41 ป  41 – 50 ป
 51 – 60 ป  มากกวา 60 ป

3. การศึกษา  ประถมศึกษา  สูงกวาปริญญาตรี
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  ปริญญาตรี
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา  อ่ืนๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 คาขายธุรกิจสวนตัว  รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร
 อ่ืนๆ (ระบุ)

สวนท่ี 2 การประเมินความพึงใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560

คําอธิบาย : 1. มีงานบริการท่ีตองการประเมิน จํานวน............................งาน
2. ความพึงพอใจในการใหบริการ จํานวน............................ดาน
3. ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจ
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งานบริการ........................................................
ความพึงพอใจในการใหบริการ

(ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ)

ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ

๑. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑.๑ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว
๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ
๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ
๑.๔ ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง

มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
๑.๕ ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน
๑.๖ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ
๒. ดานเจาหนาท่ีบุคลากรผูใหบริการ
๒.๑ ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ
๒.๒ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ
๒.๓ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี
๒.๔ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม

ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
๒.๕ เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
๒.๖ ความซื้อสตัยสจุริตในการปฏบิัติหนาที เชน ไมรบัสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองนํ้า

โรงอาหารโทรศัพทสาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ
๓.๓ ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการโดยรวม
๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๕ คณุภาพและความทันสมยัของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๖ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช

บริการ
๓.๗ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและ
เขาใจงาย
3.8 ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู
๔. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................
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สวนท่ี ๔ ขอเสนอและแนวทางแกไขปญหา

๔.๑.................................................................................................................................
๔.๒.................................................................................................................................
๔.๓.................................................................................................................................



ภาคผนวก
ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข  การประเมินคุณภาพของแผน
ค ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)



แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตร

ประเด็นพิจารณา คะแนน

1. ขอมลูสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน (5)
3.5 พันธกิจ (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ (5)
3.7 ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) (5)
3.8 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5)
3.9 ตัวช้ีวัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวช้ีวัดรวม) (5)
3.10 ผลผลิต / โครงการ (5)

รวม 100



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขอมูลสภาพท่ัวไป
ของอคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(1) ขอมูลท่ัวไป เปน ขอมลูเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต
เขตการปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุมองคกรประชาสังคม กลุม
ธุรกิจทองถ่ิน เปนตน หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
สําหรับการพัฒนาทองถ่ิน

10
(2)

(2) ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน เปนขอมูล
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตางๆโครงสราง
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนตน

(2)

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความมุงมั่นอันแนวแน
ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(2)

(4) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน หรือการใชขอมูล จปฐ.

(2)

(5) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู  เ พ่ือแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(2)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน

25
3

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั งคับใชผลของการบั งคับใช
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

2

4



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

4

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-threat (อุปสรรค)

4

(7) สรุปประเดนปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา

4

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด
บุรีรัมย
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

3.4 วิสยัทัศน

3.5 พันธกิจ

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นพันธกิจ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตร
จังหวัด

65
10

ยุทธศาสตรจั งหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย (ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล

10

วิสัยทัศน มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

10

พันธกิจแสดงถึงภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของ
ภารกิจ

5

เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ มีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอพันธกิจท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน

5

3.7 ตัวช้ีวัดระดับ
เปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม)

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค (ตัวช้ีวัดรวม) สิ่งท่ีวัดได
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของเปาประสงค
โดยรวม เปนตัวกําหนดวาผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึน
โดยรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

5



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3.8 จดุมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา)

3.9 ตัวช้ีวัดระแนว
ทางการพัฒนา

3.10 ผลผลิต/โครงการ

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือ
แนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจากเปาประสงค พันธกิจ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาสามป

5

ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา สิ่งท่ีวัดไดท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปน
ตัวกําหนดวาผลสัมฤทธ์ิจะเกิดข้ึนโดยรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจะนําไปสูการจดัทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาสามป

5

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปน
โครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน
ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาสาม

5

รวมคะแนน 100



ค  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประจําป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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