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ค ำน ำ 
 

   
    ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 
 
   “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
    องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการบทบวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคม
ระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานศกัยภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  และมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  พ้ืนท่ี
ลอมรอบดวยปาสาธารณะและ มีท่ีนาลอมรอบ โดยพ้ืนท่ีตําบลทะมนชัย (รวมเทศบาลตําบลทะเมนชัย)  มี
พ้ืนท่ีรวม  43.75  ตารางกิโลเมตร หรือ 27,343.75 ไร   และองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มี
เนื้อท่ีประมาณ 36.6 ตารางกิโลเมตร หรือ  22,875  ไร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑8 กิโลเมตร  ปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตั้งอยูท่ี
สาธารณะประโยชน  มีเนื้อท่ี  จํานวน  10  ไร  หรือ 4,000 ตารางวา  อยูภายในหมูท่ี 15 บาน
หนองมวงใต  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

หมูท่ี 4 บานหนองมวง มีพ้ืนท่ี 625 ไร 1.00 ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท มีพ้ืนท่ี 3,343.75 ไร 5.35   ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 8 บานหนองไทร มีพ้ืนท่ี 4,031.25 ไร 6.45 ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 9 บานหนองบัว มีพ้ืนท่ี 2,187.5 ไร 3.50   ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย มีพ้ืนท่ี 3,125 ไร 5.00 ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน มีพ้ืนท่ี 1,250 ไร 2.00   ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 12 บานบุตาริด มีพ้ืนท่ี 2,500 ไร 4.00 ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต มีพ้ืนท่ี 937.5 ไร 1.50   ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา มีพ้ืนท่ี 2,500 ไร 4.00 ตารางกิโลเมตร
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน มีพ้ืนท่ี 2,375 ไร 3.80   ตารางกิโลเมตร

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะมีลักษณะเปนท่ีราบ ซึ่งพ้ืนท่ีทางดานตะวันออกจะมี

ความสูงมากกวาทางดานตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากดานตะวันออกมายังดานตะวันตก พ้ืนท่ีภายในเขต
ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไมมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปนพ้ืนท่ีปาสงวน แหงชาติ แตจะมี
เพียงท่ีสาธารณะประโยชนในบางพ้ืนท่ี คือบานหนองมวงนอย บานหนองมวงใต บานหนองไทร

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จัดอยูใน

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนนี้ แบงได ๓ ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากรองอากาศต่ําจากพายุ

โซนรอนทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงมาก
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีอากาศรอนและ อบอาว

1.4  ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยท่ัวไปของตําบลทะเมนชัยมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย  บริเวณท่ี ดอน

ท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน และบริเวณท่ีราบลุมเปนดินรวนเหนียวท่ีใชในการทํานาบางสวน
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1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะแหลงน้ําของตําบลทะเมนชัย ก็จะมีแหลงน้ําท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  และแหลงน้ําท่ีเกิด

จากการสรางโดยมนุษย  ท่ีใชในการอุปโภค – บริโภค  และใชในการทําการเกษตร  ดังนี้

แหลงน้ําท่ีธรรมชาติ
- ลําหวย 4 แหง
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
- ฝาย 1 แหง
- ประปา 10 แหง
- สระน้ํา 6 แหง

1.6  ลักษณะของไมและปาไม
ลักษณะของไมและปาไมตําบลทะเมนชัย   สวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ  เปนปา ผลัด

ใบผสมหรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ข้ึนอยูกระจัด กระจาย
ท่ัวไปพ้ืนท่ีดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอ
สิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวอ่ืนๆ เพราะปาไมมีประโยชนท้ังการเปนแหลงวัตถุดิบของปจจัยสี่
คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนในการรักษาสมดุล
ของสิ่งแวดลอมของชาวตําบลทะเมนชัยอีกดวย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีชุมชนท้ังหมด 10 ชุมชน ประชาชนในชุมชนให

ความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ปญหา
ของการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง
ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะการคัดเลือก
ผูใหญบาน การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ ขอความรวมมือ ผูนํา เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ ให
ขอมูลท่ีถูกตอง เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งท่ี
องคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมี
สวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอ่ืนๆ
สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลใหเจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไว
เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอ
การตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการ
ปกครอง ดังนี้

2.1  เขตการปกครอง
ตําบลทะเมนชัย เปนตําบลเกาเริ่มมาพรอมกับสมัยอําเภอลําปลายมาศตั้งเปนก่ิงอําเภอ  ในป

พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบไปดวย 17 หมูบาน  แยก
อยูในเขตเทศบาล จํานวน 7 หมูบาน และอยูในเขต อบต.ทะเมนชัย  จํานวน 10 หมูบาน  ในป พ.ศ.
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2537 ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถ่ินในสวนพ้ืนท่ีขององคการ บริหารสวนจังหวัด ใหมีการ
บริหารสวนตําบลข้ึนเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบใหมมีขนาดเล็ก และใกลชิด
ประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดยกฐานะจากสภาตําบล เปน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี  16  ธันวาคม  2539
โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

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

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยแบงเขตการปกครอง
ตารางท่ี 1 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน  9

คน  ผูชวยผูใหญบาน  20  คน  ดังนี้

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ช่ือ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

4 บานหนองมวง นายจรัส  นาคกระแสร 25 ม.ค. 60 1.นายบุญ  บุญพรอม
2.นางทองพูน  บุญอินทร

6 บานบริหารชนบท นายนิวัฒน  ทองทา 17 มิ.ย. 52 1.นางอําพร  ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล

8 บานหนองไทร นางรําไพ  รักษาอินทร 8 ม.ค. 56 1.นายสุทัศน  วงศแสนสุข
2.นางสาวสุณิษา  พวงทอง

9 บานหนองบัว นายพลากร  พูนนอก 30 มิ.ย. 51 1.นายศิวกร  คันทะชัย
2.นายภานุวัฒน  ดีพันธ

10 บานหนองมวงนอย นายรนกร  แสนพล 6 ธ.ค. 61 1.นายสาคร  หอไธสง
2.นายสํารวม  แสนรัมย

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

12 บานบุตาริด นายทองคํา  ผักชุมแสง 14 ก.ค. 53 1.นายสมพงษ  ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต  บวัแกว

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

16 บานนอยพัฒนา นายอุดร  มีศรี 11 ก.ย. 52 1.นายพีระพล  ทองพิมาย
2.นางทองสา  เชือบรัมย

17 บานใหมอัมพวัน นายกิตติพงศ ชะรางรัมย
กํานันตําบลทะเมนชัย 27 ก.ค. 51 1.นายสุกรี  แซกรัมย

2.นางสาวจันทพร  แกวกลา

ตารางท่ี  2 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล

หมูท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ
16 นายสํารวน  นองสิน สารวัตรกํานัน 16 ม.ค. 62
8 นายสวาสดิ์  คะเลรัมย สารวัตรกํานัน 1  มี.ค. 56
4 นางนารี  เลื่อนแสงทอง แพทยประจําตําบล 15  ต.ค. 51
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2.2  การเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมือง

เสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองาน
เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมใน
การจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหาตางๆ ฯลฯ

ตารางท่ี 3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย

ลําดั
บท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

1 นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
2 นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
3 น.ส.ชดาภา  สุดสายเนตร เลขานุการสภาฯ 26 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
9 นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 14 พฤศจิกายน 2556

10 นายสมบัติ  ทราบรัมย 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 นายสนั่น แซมรัมย 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

ตารางท่ี 4 ทําเนียบฝายบริหาร

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ
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
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๓. ประชากร
3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน)
หมายเหตุ

4 บานหนองมวง 345 378 723 180
6 บานบริหารชนบท 238 226 464 127
8 บานหนองไทร 463 480 943 210
9 บานหนองบัว 268 273 541 136

10 บานหนองมวงนอย 172 182 354 105
11 บานหนองน้ําขุน 324 336 660 182
12 บานบุตาริด 196 227 423 99
15 บานหนองมวงใต 256 271 527 130
16 บานนอยพัฒนา 278 255 533 128
17 บานใหมอัมพวัน 108 128 236 60

รวม 2,648 2,756 5,404 1,355

ท่ีมา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.
2561)

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร

ชวงอายุ ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน) หมายเหตุ

0-5 169 198 367
6-15 318 279 597

16-25 400 404 804
26-35 397 371 768
36-45 404 437 841
46-59 543 590 1,133

60 ปข้ึนไป 413 461 874
รวมท้ังสิ้น 2,644 2,740 5,384

๔. สภาพทางสงัคม
4.1  การศึกษา

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

4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 1 แหง

4.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน จํานวน 1 แหง
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4.1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน  หมูท่ี 17 จํานวน 1 แหง

4.2  สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรอง

สุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน
เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ
รักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไข
ปญหา คือ อบต.  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ การใชยา
เพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ และประชากรสวนมากไมได
รับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  1  แหง

4.3 อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูล
พ้ืนฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ี
มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวม
ทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการ
บริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการได

4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

ทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติด
ยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือ
กับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การ
แกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค
การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การ ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี ก็เปนเรื่อง
ของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

4.5  การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ

๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน
5.1  การคมนาคมขนสง

การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย – บาน
หนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
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๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล         ทะเมนชัยจึง
ไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย
เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี

๕.3 การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตําบล  มีจํานวน  10  แหง

๖. ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ 8๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ 8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ 7 ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ 5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
สวนใหญเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน

การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ เปนตน

๖.๔ การบริการ
โรงแรม - แหง
รานอาหาร 2 แหง
โรงภาพยนตร - แหง
สถานีขนสง - แหง (ทารถ ๑ แหง)
รานเกมส 1 แหง

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมในดานขนบธรรมเนียม

ประเพณีตางๆ  ใหเกิดข้ึนในชุมชน

๖.๖ อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 31 แหง

๖.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย

รานคาตางๆ 43 แหง โรงฆาสัตว - แหง
ซุปเปอรมาเก็ต - แหง บริการรานซักรีด 1   แหง

กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ จํานวน 1 กลุม
๑. กลุมอาชีพทอเสื่อกกบานบุตาริด
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๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน

โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอก
พ้ืนท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ี
มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงาน
เยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

๗. เศรษฐกิจพอเพยีงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ)
บานหนองมวง  หมูท่ี  4

7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน
บานหนองมวง  หมูท่ี  4  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน

ประชากรท้ังหมด 723 คน  ชาย  345 คน  หญิง  378 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 180 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 625 ไร 1.00 ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขต
ชลประทาน

120 ครัวเรือน
1,985 ไร

400 กก./ไร 2,000  บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 8 ครัวเรือน
75 ไร

15,000 กก./
ไร

8,500 บาท/ไร 15,000 บาท/
ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง 5 ครัวเรือน
15 ไร

3,500 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 3,500 บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
รับจาง...................

- ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
คาขาย...................

- ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอหมูบานน้ีมี
นํ้าทางการเกษตรไม

เพียงพอในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยใน
ปท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี

ทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า - -
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 2. หวย/ลําธาร 1 
 3. คลอง - -
 4. หนองนํ้า/บึง - -  ม.ค.

 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
6.1..............6.2..............
63................

- -

3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ 1 1
 5. คลองชลประทาน - -
 6.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
6.1..............6.2..............
63....................................

- -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบานน้ีมี

นํ้าทางการเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ - - - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ 1  -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ 1  - -
6.อ่ืนๆ
1)......................................
2)......................................

บานบริหารชนบท  หมูท่ี  6
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานบริหารชนบท  หมูท่ี  6  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 464 คน  ชาย 238 คน  หญิง  226 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 127 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 3,343.75 ไร 5.35  ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 65 ครัวเรือน
……600…..ไร

400 กก./ไร 3,500 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร



ห น า | 10

แผนพฒันาทองถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย ……..ครัวเรือน
…………. ไร

….……. กก./ไร ………….. บาท/ไร ………… บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร หากไมเพียงพอ

หมูบานน้ีมีนํ้าทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด
เพียงพอ

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ
3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.

 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
3.3) แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง
 2. อางเก็บนํ้า
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลองชลประทาน
 6.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ - - - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ 2  -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

2  -
-
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4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -  พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ส.ค.
 ก.ย.  ต.ค.
 พ.ย.  ธ.ค.

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานหนองไทร  หมูท่ี  8
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองไทร  หมูท่ี  8  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 943 คน  ชาย  463 คน  หญิง  480 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 210 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 4,031.25 ไร 6.45  ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 92 ครัวเรือน
1,027  ไร

400 กก./ไร 2,000 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 25 ครัวเรือน
200 ไร

10,000กก./ไร 5,000บาท/ไร 10,000 บาท/
ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ........ครัวเรือน
……..…-……...ไร

............ กก./ไร ........... บาท/ไร 10,000บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
.......ยางพารา.............

....... ครัวเรือน
...........ไร

..…-…..กก./ไร ............. บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในป

ท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี
ทราบโปรดระบุ

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ. 1. แมนํ้า - -
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 2. หวย/ลําธาร - -  มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 3. คลอง - -
 4. หนองนํ้า/บึง 2 -
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ - -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบานน้ีมี

นํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 2   -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานหนองบัว  หมูท่ี  9
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองบัว  หมูท่ี  9  ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 541 คน  ชาย 268 คน  หญิง  273 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 136 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,187.50 ไร 3.50  ตารางกิโลเมตร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 80 ครัวเรือน
870 ไร

400 กก./ไร 15,000 บาท/ไร 2,600 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.... .......... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร 1,500 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร
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3. ทําไร 1. ไรออย ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

1,500กก./ไร 1,800บาท/ไร 10,500บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3 ขอมูล

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในป

ท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี
ทราบโปรดระบุ

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร - -
 3. คลอง - -
 4. หนองนํ้า/บึง - -
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ 2 -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 2  - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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บานหนองมวงนอย  หมูท่ี  10
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองมวงนอย หมูท่ี  10 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 354 คน  ชาย 172 คน  หญิง  182 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 105 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 3,125 ไร 5.00  ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 70 ครัวเรือน
............. ไร

401 กก./ไร 1,801 บาท/ไร 4,411 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน....ผัก.......... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 5 ครัวเรือน
125 ไร

15,000กก./ไร 1,800บาท/ไร 10,500บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอหมูบานน้ี
มีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในป

ท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี
ทราบโปรดระบุ

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร - -
 3. คลอง - -
 4. หนองนํ้า/บึง 3 
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
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 2. อางเก็บนํ้า - -  ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 3. ฝาย - -
 4. สระ 3 -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ - - - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ 3  -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานหนองน้ําขุน  หมูท่ี  11
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองน้ําขุน หมูท่ี  11 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 660 คน  ชาย 324 คน  หญิง  336 คน  ครัวเรือนท้ังหมด  182 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด   1,250 ไร 2.00 ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 104 ครัวเรือน
1,362 ไร

400 กก./ไร 2,650 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.....ผัก.......... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร 1,000 บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 20 ครัวเรือน
…………… ไร

1,300กก./ไร 4,500บาท/ไร 13,000บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง 6 ครัวเรือน
.............. ไร

500 กก./ไร 1,000บาท/ไร 1,200 บาท/ไร
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4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ี
ผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบ

โปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร

ตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร 1 
 3. คลอง 6 
 4. หนองนํ้า/บึง 1 
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ - -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 1 1 - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานบุตาริด  หมูท่ี  12
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานบุตาริด  หมูท่ี  12 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 423 คน  ชาย 196 คน  หญิง 227 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 99 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,500    ไร 4.00  ตารางกิโลเมตร
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7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 78 ครัวเรือน
1,115  ไร

400 กก./ไร 2,250 บาท/ไร 4,500 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอหมูบานน้ี
มีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในป

ท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี
ทราบโปรดระบุ

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร 1 
 3. คลอง 6 
 4. หนองนํ้า/บึง 1 
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
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 3. ฝาย - -  พ.ย.
 ธ.ค. 4. สระ - -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 1 1 - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานหนองมวงใต  หมูท่ี  15
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองมวงใต  หมูท่ี  15 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 527 คน  ชาย 256 คน  หญิง  271 คน  ครัวเรือนท้ังหมด  130 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 937.50 ไร 1.5 ตารางกิโลเมตร

7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…420…..กก./
ไร

..…2,000..บาท/
ไร

..3,000..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2. ไรขาวโพด 2 ครัวเรือน
4 ไร

100 กก./ไร 1,000 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง 4 ครัวเรือน
10 ไร

2,500 กก./ไร 1,200 บาท/ไร 2,500 บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร
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4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3 ขอมูล

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทําการเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในป

ท่ีผานมา (มิลลิเมตร) กรณีท่ี
ทราบโปรดระบุ

3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร - -
 3. คลอง 1 -
 4. หนองนํ้า/บึง 1 -
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ 1 -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 1 1 - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

-  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

1  - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

บานนอยพัฒนา  หมูท่ี  16
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานนอยพัฒนา  หมูท่ี  16 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 533 คน  ชาย 278 คน  หญิง 255 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 128 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,500 ไร 4.00  ตารางกิโลเมตร
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7.2  ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 52 ครัวเรือน
………. ไร

400 กก./ไร 2,650 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน...ยางพารา... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 12 ครัวเรือน
182 ไร

10 กก./ไร 4,600 บาท/ไร 1,000 บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง 20 ครัวเรือน
60 ไร

2,000 กก./ไร 1,400 บาท/ไร 18,000 บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร 2 -
 3. คลอง 1 -
 4. หนองนํ้า/บึง 1 -
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ 2 -
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7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ - - - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

2   -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

1  - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ 2  - -
6.อ่ืนๆ

บานใหมอัมพวัน  หมูท่ี  17
7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานใหมอัมพวัน  หมูท่ี  17 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 236 คน  ชาย 108 คน  หญิง  128 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 60     ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 2,375 ไร 3.80 ตารางกิโลเมตร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

1. ทํานา 1.ในเขตชลประทาน ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2.นอกเขตชลประทาน 35 ครัวเรือน
812 ไร

400 กก./ไร 1,850 บาท/ไร 4,400 บาท/ไร

2. ทําสวน สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

สวน.................... ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ทําไร 1. ไรออย 2 ครัวเรือน
.............ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

2. ไรขาวโพด ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง ..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
..................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร

4. อ่ืนๆ 1. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
...................................

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร
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7.3 ขอมูล

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร 1 -
 3. คลอง - -
 4. หนองนํ้า/บึง - -
 5. นํ้าตก - -
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) - -
3.3)แหลงนํ้าท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1.  แกมลิง - -
 2. อางเก็บนํ้า - -
 3. ฝาย - -
 4. สระ - -

7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

1.บอบาดาลสาธารณะ 1 1 - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.  ต.ค.
 ส.ค.  พ.ย.
 ก.ย.  ธ.ค.

2.บอนํ้าตื้นสาธารณะ - - -
3.ประปาหมูบาน(ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ

๘. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด 5 แหง
สํานักสงฆ ๑ แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันข้ึนปใหม ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
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- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน

ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน การทอผาไหม การทอเสื่อจากตนกก และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน
๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือ
เอาไวจําหนวยบาง ไดแก เสื่อท่ีทอจากตนกก เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ ผาสิ้นตีนแดง

๙. ทรพัยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา

น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะของแต
หมูบาน  สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได

๙.๒ ปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไมมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปนพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติ แตจะมีเพียงท่ีสาธารณะประโยชนในบางพ้ืนท่ี คือบานหนองมวงนอย บานหนองมวงใต
บานหนองไทร

๙.๓ ภูเขา
ในเขตเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย รานคา

สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ีก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม เปนตน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไม
เพียงพอ ปญหาคือ  ยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของ
ประชาชน ปญหาดานขยะ เม่ือชุมชนเพ่ิมมากข้ึนขยะก็เพ่ิมมากข้ึน การแกไขปญหาขององคการบริหาร
สวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน
เชน โครงการคัดแยกขยะ  เพ่ือรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ
ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนชุมชนนาอยู เปน
ท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน

๑๐. อืน่ๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕60
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ดังนี้

๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต ๓๕ ข้ึนไป ไมไดตรวจสุขภาพประจําป
๒) ประชากรท่ีสูบบุหรี่
๓) ประชากรท่ีดื่มสุรา

การแกไขปญหา
๑) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/

กิจกรรมตางๆ ใหเห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ
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๒) รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให
ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา

๓) สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได แกไขปญหาความ
ยากจนในชุมชน
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สวนท่ี ๒
ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่

๑. ความสมัพนัธระหวางแผนพฒันาระดบัมหภาค
๑.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร
ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
ตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยให
เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนด
แลว

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนํา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
๑ เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับ
เปนประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศ
ไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนา
ท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวา
ศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตร
มีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของประเทศ
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัย
ทาทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต
ยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ี
ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปน
ประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อม
ล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยาง
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิด
ความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม
เสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปน
ประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงใน

ภูมิภาคและเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหา
ดานเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับ
ประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสู
การแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ
และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและ
มาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรี
ในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน
เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
กาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการ
รวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนใน
การเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป
๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะ
สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญใน
ระยะตอไป

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความ
ตองการแรงงานตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีใน
ภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงาน
และการยายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขา
ออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียน
หรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศ
เพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยง
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากข้ึนท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซึ่งจะสรางความเสียหาย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธ
ตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความ
เปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําให
การเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะ
ไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญ
เพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน โดยกรอบการ
พัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตก
ลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ัง
ในสวนของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความ
แตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะ
สงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมี
สมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวย
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ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกา
ภิวัตนท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซึ่งปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผล
ใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน

จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใน
มิติตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและ
ทุกดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของ
หุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกัน
และกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
มีอาชีพท่ีม่ันคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน
โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง
ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลอง
กันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการให
ความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผล
ใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคสวน

นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดาน
พลังงานและอาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนง
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของ
การรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสราง
สัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความม่ันคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนใน
ชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยง
ภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน

ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม
สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการ
วางแผนการพัฒนาท่ีรอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนใน
ระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการ
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พัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุง
แกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร
ภารกิจและพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และ
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข
เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก
บุคคล และ
มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับ
การดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
และมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู
ดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังใน
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนน
แฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การ
ผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุน
ท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปน
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการ
ใช การรักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม
สรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ
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การบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี
ความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร
เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ี

กระทบตอความม่ันคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) การเกษตรสรางมูลคา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ
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๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การ

พ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุก
ภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

มีจิตสํา นึกมีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ี

จําเปน
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน

โดยเสมอภาค

๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทํา

ข้ึนในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกลชิดกันมากข้ึน โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผล
ใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
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ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาค
สวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและ
ตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการ
เชื่อมตอกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญ
ท่ีตองดาเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนา
เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค
๓.๒. เปาหมายรวม

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖

ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยนื
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู

ความม่ังค่ัง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา
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๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุมจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน

๑. สภาพท่ัวไป
๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง

๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและ
ดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนม
ดงรัก ก้ันพรมแดน

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร
ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒
เขตใหญ ไดแก บริเวณแองท่ีราบโคราช อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับ
เนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง
เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดู
รอน ชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ
อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตก
เปนบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผล
ใหพ้ืนท่ีแองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ
นครพนม ฝนตกนอยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาว
เย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัด
เลย

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร
จําแนกเปนพ้ืนท่ีปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ
๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลน

นา และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร
๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มี

ความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวม
กับแมนามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสัน
กาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน
ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง รวมท้ังแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ท่ี
กระจายอยูในพ้ืนท่ี เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มี
ปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ีความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพ
ของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวย
หินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม
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๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ี
ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ัง
ประเทศ ซึ่งยังตํากวาคาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ ๔๐ ของ
พ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจพรรณ

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงขายถนน เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและ

เช่ือมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒

๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ดานชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการในภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย)
รถไฟทางคู (ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ (ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดาน
ตะวันออก)

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟา
๒.๖.๒ ประปา

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร

จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ๒๕60
มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป
๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวา
ประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ลานคน
รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76
ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ

๔.๒ แรงงาน
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงาน

ระดับอาชีวะมีสัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร
รอยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ
57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16.02
ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5
เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปน
รอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ใน
ป ๒๕60
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๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง

ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ๗ แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ

๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุก

พ้ืนท่ี ในป 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง
โรงพยาบาลท่ัวไป (รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหง

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอย
ละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมของ
ภาคลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีจังหวัดมากท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และ
จังหวัดอุบลราชธานี

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ
การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มี

จานวนการเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟ
ไหม 9,687 ไร ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร
ซึ่งเปนปท่ีเกิดไฟไหมปามากท่ีสุด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอ
ป คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป

๖. สภาวะแวดลอม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดออน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดิน
คุณภาพต่ํา ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซ้ําซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพ
โภชนาการ แตมีความพรอม ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับ
การพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาส
การนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจาก
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการ
เชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลด
ความเหลื่อมลากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว
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๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน
“ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง”

๘.๒ วัตถุประสงค
๘.๒.๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอ

การประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได
๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใช

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขา

กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

๘.๓ เปาหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ใน

การกระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
๘.๔ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด คาฐาน
คาเปาหมาย

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-
2565

อัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

892,676
ลานบาท
(ป 2559)

ขยายตัว
ไมต่ํากวา
รอยละ
3.5

ขยายตัว
ไมต่ํากวา
รอยละ
3.5

ขยายตัว
ไมต่ํากวา
รอยละ
3.5

ขยายตัว
ไมต่ํากวา
รอยละ
3.5

ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 3.5
ตอป

สัมประสทิธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.446
(ป 2560)

ลดลงต่าํ
กวา
0.446

ลดลงต่าํ
กวา
0.446

ลดลงต่าํ
กวา
0.446

ลดลงต่าํ
กวา
0.446

ลดลงต่าํกวา
0.446

8.5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน

8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

8.5.3 ยุ ท ธ ศ า สต ร ท่ี ๓ ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
ฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขาย

คมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค

8.5.6 ยุทธศาสตร ท่ี 6 พัฒนาความร วม มือและ ใช
ประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

๑.๔ แผนพฒันากลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5

(ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ. 2563
ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังภาค

ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมท้ัง ๔ จังหวัด ทุก
ข้ันตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนง
ทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร
ของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม

เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

เชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

1.4.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม

และสังคมเปนสุข”
1.4.2 (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน
3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม
6) สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน
8)  สงเสริมการพัฒนาดานสังคม

1.4.3 เปาประสงครวม (Obgective)
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
2) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน
4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน
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1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
3) การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตาราง  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1. 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร

1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจาย
สินคาในภูมิภาค
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน
1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.6 สงเสรมิอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง
1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาด
สินคาเกษตร

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป

2. 2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
2.3 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
2.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
2.5 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.9 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว

และผลิตภัณฑไหม

การยกระดับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ

3. 3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนใน
ประเทศ

3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส

การสงเสริมและพัฒนาการ
คาการลงทุน และการคา
ชายแดน

๑.๕ แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) รอบป ๒๕๖๓

1.5.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรโลก

เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเขมแข็ง”
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1.5.2. วัตถุประสงครวม
1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดาน

การเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่อง

น้ําและการบริหารจัดการน้ํา
6. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความ

หลากหลายทางชีวภาพแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุน
9. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
10. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด

1.5.3 ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนา
1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5
3. ครัวเรือนท่ีอยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ

รอยละ 50
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลัก

วิชาการ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1.5.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  lssues )
1.5.4.1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ดานเศรษฐกจิ "เปนศูนยกลางการ

ทองเท่ียวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย”

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพ่ือเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดาน

การเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 )
2. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 )
3. รอยละของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP เพ่ิมข้ึน (รอยละ 10)
4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินไดรับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) (รอยละ 80)
5. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5)
7. จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร)
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1. แนวทางท่ี 1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน

แนวทางท่ี 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียว

แนวทางท่ี 3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวของจังหวัด

แนวทางท่ี 4. สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย
ดานการทองเท่ียว

แนวทางท่ี 5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดาน

การทองเท่ียวแบบประชารัฐ
แนวทางท่ี 8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในทุก

รูปแบบ
แนวทางท่ี 9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความ

จงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว

แนวทางท่ี 10. สงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได
สูชุมชน

แนวทางท่ี 11. เรงรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพรอมใน
การใหบริการน้ําเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย

แนวทางท่ี 12. สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬา
มาตรฐานโลก

แนวทางท่ี 13. สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวแบบ
ครบวงจร

แนวทางท่ี 14. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
เปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและกลุมจังหวัด
อีสานใต

แนวทางท่ี 15. สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน
แนวทางท่ี 16. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
แนวทางท่ี 17. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปร

รูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
แนวทางท่ี 18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/

เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
แนวทางท่ี 19. สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต
หมูบาน

ดานเศรษฐกิจ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุ
ตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ

แนวทางท่ี 21. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
และทองถ่ินเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน

แนวทางท่ี 22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูป
และเกษตรปลอดภัย

แนวทางท่ี 23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการ
ผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร

แนวทางท่ี 24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
แนวทางท่ี 25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารให

ไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
แนวทางท่ี 26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝา

ระวังความปลอดภัยดานอาหาร

ดานเศรษฐกิจ (ตอ)

1.5.4.2 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ม่ันคง ย่ังยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
2. เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริม

และพัฒนา ใหมีรายไดผานเกณฑ จปฐ. (รอยละ 50)
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย
3. คนอายุ 60 ปข้ึนไป มีอาชีพและรายได สามารถพ่ึงพาตนเองได

(รอยละ 90)
4. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90)
5. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(รอยละ 50)

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )
ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
2. แนวทางท่ี 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย

แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
แนวทางท่ี 3. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางท่ี 4. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของ

เด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพ
ทางการศึกษาของทองถ่ินและระดับชาติ

ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรม

เปนพ้ืนฐานในการดํารงอยูในชุมชนและสังคม
ของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ

แนวทางท่ี 6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการ
เขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

แนวทางท่ี 7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณและการจัดการ
แบบครบวงจรของกลุมอาชีพและกลุม
วิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ

แนวทางท่ี 8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน
การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีทางการแพทย

แนวทางท่ี 9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไข
ปญหาคุณภาพชีวิต

แนวทางท่ี 10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
ชวีิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา
รายไดสมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอม
สมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม
กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง)

แนวทางท่ี 11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกล
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติใน
ระดับหมูบาน/ชุมชน

ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

1.5.4.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“ทรัพยากร ธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคูการเสริมสรางความรู

ในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
2. เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีสวนรวมของประชาชน
อยางยั่งยืน

3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมี
สวนรวมของประชาชน

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
๑. จํานวนแหลงน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับ

การใชประโยชน (แหง)
2. จํานวนพ้ืนท่ีประสบปญหาภยัแลง น้ําาทวม และภัยธรรมชาติตางๆ

ไดรับการแกไขปญหา (แหง)
3. รอยละของพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )
ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
3. แนวทางท่ี 1. สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการ

อุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสราง
ความรูในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา

แนวทางท่ี 2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม
และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเนนการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและชาญฉลาด

แนวทางท่ี 3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการ
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

แนวทางท่ี 4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาท่ี
ของพลเมืองคนบุรีรัมย

แนวทางท่ี 5. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษ
โดยเนนการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ

แนวทางท่ี 6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนท่ีตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

แนวทางท่ี 7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1.5.4.4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบ
สุข”

วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหสังคมสงบสุขและอบอุน
2. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี
๓. เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและ

ไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความ

สงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการเพ่ิม
จํานวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอย
ใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน

ดานรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 2. สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม

และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยาง
ยั่งยืน

แนวทางท่ี 3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟู
สมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือ
ภายหลังจาการบําบัดฟนฟู

แนวทางท่ี 4. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความ
เปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายใน
จังหวัด

แนวทางท่ี 5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษา
และเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเขาไปเก่ียวของ
กับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด

แนวทางท่ี 6 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนและทองถ่ินในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่น
และการแสวงหาผลประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ

แนวทางท่ี 7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความ
ม่ันคงภายในจังหวัด

แนวทางท่ี 8. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบานม่ันคง
และสงบสุข

แนวทางท่ี 9. พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน
แนวทางท่ี 10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน
แนวทางท่ี 11. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการท่ีมีความเสี่ยง

ตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับอยางเครงครัด

แนวทางท่ี 12. รณรงคและสงเสริมการข้ึนทะเบียน การ
ควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการ
และในชุมชน เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหา
ผูหลบหนีเขาเมือง

แนวทางท่ี 13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนน
และสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของประชาชน
และเครือขายของประชาสังคม

ดานรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ
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๑.๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวงนทองถ่ินในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1.6.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 บุรีรมัยเมอืงแหงกฬีา
ทรพัยากรทองเทีย่วล้าํคา
พฒันาเกษตรกรรมยัง่ยนื
สูพืน้ฐานคณุภาพชวีติทีด่ี

ยดึวิถเีศรษฐกจิพอเพยีง 

1.6.2 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต

มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ

อยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1 แนวทางท่ี 1 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว

ใหมีความอบอุน
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน

สตรี คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี

แนวทางท่ี 3 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางท่ี 4 สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาแบบองครวม
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางท่ี 6 สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือให

ประชาชนมีสภุาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
อยางยั่งยืน

แนวทางท่ี 7 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวอก

แนวทางท่ี 8 สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน
แนวทางท่ี  9 สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายไดและสราง

โอกาสในการประกอบอาชีพ

เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย (Strategic
Issues) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี  10 สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
แนวทางท่ี 11 เสริมสรางความม่ันคง ความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางท่ี 12 สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม

ฟนฟู และแกไขปญหา ยาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม

แนวทางท่ี 13 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันแบรรเทา
สาธารณภัย

แนวทางท่ี 14 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลด
มลพิษอยางเปนระบบ

แนวทางท่ี 15 อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนท่ีปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 16 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ
ปญหาทองถ่ิน

แนวทางท่ี 17 เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาควาสัมพันธอันดี
กับประเทศเพ่ือนบาน

เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

2 แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหเมืองบุรีรัมายเปนเมืองท่ีมีความเปน
อัตลักษณ

แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงดานการ
ทองเท่ียว

แนวทางท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 4 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการ

ทองเท่ียว
แนวทางท่ี 6 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถี

ชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

แนวทางท่ี 7 สงเสริมและบรูณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุล
ทางธรรมชาตอิยางยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

แนวทางท่ี 8 สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือ
กับภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนๆเพ่ือการคา การ
ลงทุนและการทองเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ

แนวทางท่ี 9 สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุนและการคา
ชายแดน

แนวทางท่ี 10 สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการ
กีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

แนวทางท่ี 11 สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาทุก
รูปแบบ

การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย (Strategic
Issues) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา
3 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย อินทรีย

ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ

แนวทางท่ี  3 เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม

แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูบอาหาร

แนวทางท่ี 5  สงเสริมและพัมนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
สินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

แนวทางท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารปลอดภัย

แนวทางท่ี 7 ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพ่ือ
กาวสูตลาดโลก

แนวทางท่ี 8   พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหได
มาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตรอยาง
ท่ัวถึง

แนวทางท่ี 9 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
แนวทางท่ี 10  สงเสริมพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหม

และผลิตภณัฑไหมแบบครบวงจร
แนวทางท่ี 11  สนับสนุนใหมีการวมกลุมการผลิตและจําหนาย
แนวทางท่ี 12 สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาด

กลางรองรับสินคาเกษตร

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุสาหกรรม

4 แนวทางท่ี 1  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

แนวทางท่ี 2  สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
แนวทางท่ี 3  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน

แบบบูรณาการ
แนวทางท่ี 4  สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการ
แนวทางท่ี 5  สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุก

รูปแบบ

การพัฒนาขีด
สมรรถนะองคกร

๒. ยุทธศาสตรการพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั
๒.๑ วสิยัทศันการพฒันาองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือเปนสภาพการณ
ในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคตขางหนาองคการ
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บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรท่ีอาศัยอยูแตละหมูบาน
ไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่งเปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพัก
อาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริม
รายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒.๓ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล 5
ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดาน

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

จัดการ

๒.๔ ตัวชี้วัด
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใช

บริการ
2.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมาก

ข้ึน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4. หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5. หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข
6. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง
7. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง
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๒.๕ คาเปาหมาย
๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและ

ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา

สาธารณะ
แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุม

อาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-

สาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ
มูลฝอย

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
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๒.๗ จดุยนืทางยทุธศาสตรขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั
๑) การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมูบานและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพ่ึงตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
5) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง

๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม  ดังนี้

คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล

ตัวช้ีวัด

จุดยืนทางยุทธศาสตร

เปาประสงค
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
 หมูบานเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน
 มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขตทะเมนชัย (กรุงเทพฯ -

อุบลราชธานี)
 ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
 มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ

ไดแก ขาว พืชผักสวนครัว ออย มัน เลี้ยงสัตว ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน สอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึง

ระดับประถมศึกษา
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน
 มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการ

บริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให

ประชาชนในหมูบานไดรับทราบขอมูลขาวสาร

3.1.2 จุดออน (W : Weakness)
 คน ในวั ย ทํ า ง านคนหนุ ม ส าวอพยพไปหางาน ทํ า ใน เ มื อ งและ

กรุงเทพมหานคร
 ราษฎรยากจน สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง

อยางเดียวทําใหขาดรายได
 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของหมูบาน

ในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
 มีแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรแตปริมาณ

น้ําฝนไมเพียงพอ เนื่องจากฝนตกไมตรงตามฤดกูาล
 ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนเนื่องจากภาวะภัย

แลง และการขยายเขตประปายังไมท่ัวถึง
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอก

ฤดูกาล
 ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะ

ดาน เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ เนื่องจาก
งบประมาณจํากัด

 ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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 งบประมาณขององคกรปกครองสวยนทองถ่ินไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการขาดการประชาสัมพันธและแนะนํา

 ผูนําหมูบานและประชาชนในตําบลบางสวนยังขาดความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมและการดําเนินดานตางๆภายในตําบล

3.1.3 โอกาส (O : Opportunity)
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาฯจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหการสนับสนุนดําเนินงาน

ของทองถ่ินไมวาจะเปนการพัมนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนตน
 จังหวัดบุรีรัมย สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวน

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ
 ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป

ระบบราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหาร

จัดการทองถ่ิน
3.1.4 ขอจํากัด (T : Threat)

 มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง องคการบริหารสวนตําบลกับ
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถ่ิน
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

 งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวใน

การบริหารงาน
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการ

ปฏิบัติงาน เกิดความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการ

แกปญหาได ตองอาศัยความเสียสละของหมูบานเทานั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก

3.1.5 การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน โดยองคการบริหารสวน
ตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

(๑) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้

๑) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหาร
มีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ
การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี
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และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไว
แลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับ
หมูบาน

๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน
๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ี
ไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการ
บริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือ
กันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๓) การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปาเปน
ขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐
เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจาก
เปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถท่ีจะผลิต
เปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  การแกปญหาคือ การลง
พ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ ท่ีไมสามารถดําเนินการได
นั้น เชน โครงการกอสรางระบบประปาท่ีไดมาตรฐาน ฯลฯ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดนําบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถ
ดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชนตอไป

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือ

พัฒนาและเสริมสรางระบบเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล โดยใหชุมชนประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุมพัฒนาตางๆ โดย
องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ อุปกรณและบุคลากรในการฝกอบรมให
ความรูดานอาชีพ

(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการ
ปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีหมูบานไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธให
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยัง
ผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลย
ยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการ
บริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถ
ดําเนินการได

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จาก

การท่ีทางสถานีตํารวจภูธรทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลมีผู ท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวย
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สอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจ
หนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวน
ตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับทํา

การเกษตร เพาะปลูก และท่ีอยูอาศัย มีพ้ืนท่ีปานกลางท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็
เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ํา
ดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ
แหลงน้ําตื้นเขิน ปญหาปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ ปญหาดานขยะ  เม่ือเศรษฐกิจในหมูบานดีข้ึนปริมาณ
ขยะก็เพ่ิมมากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับ
ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน รณรงค ประชาสัมพันธใหแตละครัวเรือนคัด
แยกขยะ (รีไซเคิล) ในบานตัวเอง การคัดแยกขยะสามารถเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และยัง
เปนการลดปริมาณขยะในเขตพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของ
ตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของหมูบานใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนหมูบานนาอยู
เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

และบริเวณพ้ืนท่ีตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังนี้
๑.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีปาบางสวน ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ําเออลนทวมพ้ืนท่ี
การเกษตรและท่ีอยูอาศัย เปนบางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพราะยังขาดระบบการ
ระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพ่ือ
แกไขปญหา

๒.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มี
ถนนเชื่อมโยงกับหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขต
องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยางบางสวน แตปญหาการคมนาคม
สวนมากคือถนนชํารุด ทําใหการคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจร

๓.) ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ
อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บน้ํา
เพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช

๔.) ปญหาดานนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการประกอบกิจกรรมและ
พ้ืนท่ีในการชุมนุมคนเพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผอน
หยอนใจและออกกําลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพชํารุด

๕.) ปญหาดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ยังเปนพ้ืนท่ี
ชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ปญหาสวนใหญจะหนักไปทางขยะเพราะพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยมีบอขยะ 2 จุด  จุดท่ี 1 ใหเขตเทศบาลท้ิงแตปจจุบันรัฐบาลไดสั่งปดบอแลว  จุดท่ี  2
ภายในพ้ืนท่ี บานบุตาริด และไดปดบอแลว เม่ือไมมีท่ีท้ิงขยะประชาชนจึงไดท้ิงขยะตามถนนไหลทางเกิด
ความเสียหายมากยิ่งข้ึน  การแกปญหาคือ  รณรงค ประชาสัมพันธ การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ซึ่งสามารถ
เพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนดวย และขยะบางประเภท ก็สามารถกําจัดในพ้ืนท่ีของตนเองได เปนการ
แกปญหาเบื้องตน
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๔. ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดับรุรีมัยกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2561 – 2565

1
การพัฒนาดานเศรษฐกจิ

2
พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

3
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย

1
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงยุทธศาสตรชาติ

20  ป

2
ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

4
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

5
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติมโตบน

คุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

2
การสรางความเปน

ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม

3
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

4
การเติมโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

1
การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

2
การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม

3
การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ สู
ความมั่งคง และ

ยั่งยืน

6
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

7
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ

โลจิสติกส

8
การพัฒนา

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม

9
การพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

10
ความรวมมือระหวาง

ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

อบต.ทะเมนชัย

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี

เปาประสงค
1. การมีสวนรวมของประชาชนและ
องคกร ทุกส วนในการ พัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และองคกรใหมีขีดความสามารถใน
การพัฒนา
3.  องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

1
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุง
โครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหมีความ
สะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และ
บํารุงรักษาแหลงนํ้าใหสามารถแกไข/
บรรเทาปญหาท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการแหลงนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.  เพ่ือจัดหาแหลงนํ้าประปาท่ีสะอาด
ใหกับชุมชนและระบบจายนํ้าท่ัวถึง
เพียงพอ

2
การพัฒนาดานเศรษฐกจิ

เปาประสงค
เพ่ือสนับสนุนเสริมเสรางความ

เขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร
อินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมีความ  สามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลติ
เพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยาย
การตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไป
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรีย

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค
เพ่ือเสริมสรางทักษะของคน

ภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดาน
สวัสดิการและสังคม ดานกีฬา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ภูมิคุมกันทางสังคมท่ีเขมแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-
2564)

4
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. สรางจติสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดมีีคณุภาพ
3.  กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร



แผนพฒันาทองถิน่   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สวนท่ี ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏิบติั

๒. ยทุธศาสตรการพฒันาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

ดานบริการชุมชน
และสังคม

- เคหะและชุมชน

-กองชาง

ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
- แผนงานการเกษตร

2. ดานเศรษฐกิจ ดานบริการชุมชน
และสังคม

- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

-กองสวัสดิการ
สังคม
-กองการศึกษา
ฯ

3. ดานคุณภาพชีวิต

ดานบริหารท่ัวไป - แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

สํานักปลัด

ดานบริการชุมชน
และสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

-สํานักปลัด
-กองการศึกษา
-กองสวัสดิการ
สังคม

ดานการดําเนินงาน
อ่ืน - แผนงานงบกลาง

-กองสวัสดิการ
สังคม

4.
ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

ดานบริการชุมชน
และสังคม

- แผนงานสาธารณสุข
-สํานักปลัด

ดานเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร

5.
ดานการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ี
ดี

ดานบริหารท่ัวไป
- แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป
- สํานักปลัด
- กองชาง

ดานบริการชุมชน
และสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

- สํานักปลัด
- กอง
การศึกษาฯ

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11  แผนงาน 5 สํานัก/กอง



 จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพื้นฐาน
     1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,422,200 2 400,000 9 2,422,500 11 2,614,000 16 7,270,000 45 ๑๔,๑๒๘,๗๐๐
     1.8 แผนงานอุตสาหกรรม 5 5,868,500 16 7,329,000 16 5,856,400 22 7,782,400 26 16,965,000 85 43,801,300
            และการโยธา
     1.10 แผนงานการเกษตร 2 394,000 - - 1 100,000 - - 5 4,535,924 8 5,029,924

รวม 14 ๗,๖๘๔,๗๐๐ 18 ๗,๗๒๙,๐๐๐ 26 ๘,๓๗๘,๙๐๐ 33 ๑๐,๓๙๖,๔๐๐ ๔๗ ๒๘,๗๗๐,๙๒๔ 138 ๖๒,๙๕๙,๙๒๔
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     เศรษฐกิจ
     ๒.6 แผนงานสรางความ 4 ๑๒๐,๐๐๐ 1 ๕๐,๐๐๐ 2 ๘๐,๐๐๐ 2 80,000 2 80,000 11 ๔๑๐,๐๐๐
            เขมแข็งของชุมชน
    2.8 แผนงานการศาสนา 2 ๒๕,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 20,000 1 20,000 6 ๑๐๕,๐๐๐
          วัฒนนธรรม และนันทนาการ

รวม 6 145,000 2 70,000 3 100,000 3 100,000 3 100,000 17 515,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบ ผ. 01

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ป
ยุทธศาสตร

ป 2565



 จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     คุณภาพชีวิตที่ดี
     ๓.2 แผนงานรักษาความ            3         190,000            3         155,000            2         140,000            3         240,000            2         140,000         13          865,000
            สงบภายใน
     3.3 แผนงานการศึกษา 5 6,604,752 10 6,610,873 10 6,735,700 10 6,735,700 9 3,779,700 44 30,466,725
     ๓.4 แผนงานสาธารณสุข 36 668,000 7 716,000 10 696,000 11 716,000 10 696,000 74 3,492,000
     3.5 สังคมสงเคราะห 1 10,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 9 210,000
     ๓.7 แผนงานสรางความ 10 1,445,000 5 130,000 14 840,000 17 1,052,000 18 1,072,000 64 4,539,000
            เขมแข็งและชุมชน
     ๓.8 แผนงานการศาสนา 5 250,000 4 240,000 5 310,000 6 360,000 6 360,000 26 1,520,000
            วัฒนนธรรม และนันทนาการ
     ๓.11 แผนงานงบกลาง 3 9,277,200 3 10,508,400 3 10,624,400 3 11,535,200 3 12,466,400 15 54,411,600

รวม 63 18,444,952 34 18,410,273 46 19,396,100 52 20,688,900 50 18,564,100 245 95,504,325
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รวม 5 ป

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565



 จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
    ๔.4 แผนงานสาธารณสุข            2           40,000            1           20,000            1           20,000            1           20,000            1           20,000           6          120,000

    4.10 แผนงานการเกษตร            1           20,000            2           45,000            2           30,000            2           30,000            2           30,000           9          155,000

รวม           3           60,000           3           65,000           3           50,000           3           50,000           3           50,000         15          275,000
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 2,900,000 3 60,000 5 5,710,000 4 650,000 3 250,000 20 9,570,000
    5.3 แผนงานการศึกษา 1 25,000 - - - - - - - - 1 25,000
    ๕.6 แผนงานสรางความ 5 20,000 5 20,000 5 25,000 5 25,000 5 25,000 25 115,000
           เขมเข็งของชุมชน

รวม 11 2,945,000 8 80,000 10 5,735,000 9 675,000 8 275,000 46 9,710,000
รวมทั้งส้ิน 97 29,279,652 65 26,354,273 88 33,660,000 100 31,910,300 111 47,760,024 461 168,964,249
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แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
        และ  ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค  - เพื่อใหพื้นท่ีมีไฟฟา  - ดําเนินการ/อุดหนุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความสําเร็จใน  - ประชาชนมีความ กองชาง
อําเภอลําปลายมาศ สาธารณะ(ไฟทาง)สอง หนวยงานการไฟฟา การซอมแซม ปลอดภัยในชีวิตและ

 สวางคลอบคลุม /ติดต้ัง ทรัพยสิน
 - เพื่อความปลอดภัยใน  - มีไฟฟาสองสวาง
ชีวิตและทรัพยสินของ ในเวลากลางคืน
ประชาชนในเวลา
กลางคืน
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แบบ ผ.02
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๒ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา  - เพื่อใหพื้นท่ีมีไฟฟา ติดต้ังหนาโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม - 200,000 - 100,000 - ความสําเร็จใน  - ประชาชนมีความ กองชาง
สองสวาง สาธารณะ(ไฟทาง)สอง และหนาองคการบริหารสวนตําบล การซอมแซม ปลอดภัยในชีวิตและ

 สวางคลอบคลุม ทะเมนชัย หรือสถานท่ีอื่นๆ /ติดต้ัง ทรัพยสิน
 - เพื่อความปลอดภัยใน  - มีไฟฟาสองสวาง
ชีวิตและทรัพยสินของ ในเวลากลางคืน
ประชาชนในเวลา
กลางคืน

3 โครงการวางทอระบายนํ้า เพื่อใหการระบาย จากบานนายนิยม  ซอมรัมย 175,000 - - - - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม นํ้าเสียจากหมูบาน ถึงบาน นางคํา ไชฉลาด  หมู 4 สําเร็จของเปา สามารถระบายนํ้า
ขยายผิวถนนคอนกรีต สะดวก วางทอระบายนํ้า คสล.ขนาดเสนผาน หมายโครงการ ไดสะดวกไมอุดตัน
จากบานนายนิยม ซอมรัมย และถนนกวางขึ้นการ ศูนยกลาง 0.40 ม.จํานวน 90 ทอน ไมสงกลิ่นเหม็น
ถึงบานนางคํา ไชฉลาด สัญจรไปมาสะดวกขึ้น พรอมบอพัก ค.ศ.ล. จํานวน 16 บอ กอความรําคาญ
หมูท่ี 4 บานหนองมวง และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
ขอบัญญัติ 61 เหล็กหนา 0.15 ม.ปริมาณคอน

กรีตไมนอยกวา 121.20 ตร.ม.
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๔ โครงการวางทอระบายนํ้า เพื่อใหการระบาย จากบานนางเซียม  รัตนชีวพงษ - - 180,000 - - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม นํ้าเสียจากหมูบาน ถึงบานนางนอย  สมพงษ สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
บอพักนํ้า และขยายผิวถนน สะดวกรวดเร็วและ ขนาดวางทอ ค.ส.ล. ุ 0.60 เมตร เปาหมาย ไดสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน ถนนกวางขึ้น การ พรอมบอพักความยาวโดยรวม 83 โครงการ
นางเซียม รัตนชีวพงษ ถึง สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมตร พรอมขยายผิวถนน คสล.
บานนางนอย สมพงษ ขนาดกวาง 2 ม. ยาว 83 เมตร
หมูท่ี 4 บานหนองมวง หนา 0.15 เมตร

5 โครงการกอสรางฝาปดราง เพื่อปองกันอันตรายจาก เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม - - - - 155,000 รอยละความ รางระบายนํ้ามี กองชาง
ระบายนํ้า(ฝาตะแกรงเหล็ก) การผลัดตกรางระบาย ทาสี ขนาดกวาง 0.45 เมตร สําเร็จของ ฝาตะแกรงเหล็ก
จากบานนายทองดํา นํ้า ยาว 190 เมตร เปาหมาย และอุบัติลดลง
เชียงรัมย ถึง  บาน โครงการ
นายเฉลิมชัย ดีเสมอ
หมูท่ี 4 บานหนองมวง
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๖ โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบาย บริเวณบานนางวันทอง แทนคํา ถึง 175,700 - - - - รอยละความ มีรางระบายนํ้า กองชาง
คสล.พรอมขยายไหลทาง นํ้าเสียจากหมูบาน บริเวณหนาโรงเรียนบานบริหารชนบท สําเร็จของ สามารถระบาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะดวกรวดเร็ว กอสราง ขยายไหลทางกวางออก เปาหมาย นํ้าไดสะดวก
บานนางวันทอง แทนคํา ขางละ 0.80 ม.ยาว 200 ม. หนา โครงการ
 ถึงบริเวณหนาโรงเรียน 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม
บานบริหารชนบท นอยกวา320 ตร.ม.
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ขอบัญญัติ 61

7 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า ถนนสายหลักจากบาน - - 432,500 - - รอยละความ มีรางระบายนํ้า กองชาง
นํ้า คสล. (แบบมีฝาตะแกรง ไหลสะดวก นางวันทอง แทนคํา ถึงบาน สําเร็จของ สามารถระบาย
เหล็ก) จากบาน นายสงเมือง สงครามรอด เปาหมาย นํ้าไดสะดวก
นางวันทอง แทนคํา ถึงบาน ขนาดกวาง 0.45 เมตร ยาว 266 โครงการ
นายสงเมือง สงครามรอด เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๘ โครงการกอสรางถังเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า รื้อเก็บถังประปาเดิม 275,000 - - - - รอยละความ กิจการประปาของ กองชาง
ประปาแบบลูกบอลพรอม อุปโภค - บริโภค อยาง  - ติดต้ังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล สําเร็จของ หมูบานมีประสิทธิ-
ระบบจายนํ้า เพียงพอตอความ  - ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง เปาหมาย ภาพในการทํางาน
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ตองการ  - ติดต้ังระบบทอประสานภายใน โครงการ
ขอบัญญัติ 61  - ตูควบคุมไฟฟา

 - เทคอนกรีตรองถังกรอง
ตามแบบแปลน อบต.กําหนด

9 โครงการติดต้ังแผงโซลา เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค ติดต้ังแผงโซลาเซลลพรอมติดต้ัง - - 200,000 - - รอยละความ ประชาชนไดใชนํ้า กองชาง
เซลลพรอมติดต้ังปมนํ้า บริโภคตลอดป ปมนํ้าบาดาลซัมเมอรสภายในหมู สําเร็จของ ตลอดท้ังป
บาดาลซัมเมอรส บาน เปาหมาย
หมูท่ี 8 บานหนองไทร  - แผงโซลาเซลล 10 แผง โครงการ

 - ปมนํ้าระบบ DC 1 ตัว
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑๐ โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า จากถนนทางหลวงชนบทสาย บร - - - - 336,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหลสะดวก 3047 ถึงสามแยกทายบานบริเวณ สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
พรอมขยายไหลทาง จาก ไรออย เปาหมาย ไดสะดวก
สามแยกทางหลวงชนบท กวาง 0.60 เมตร ยาว 840 เมตร โครงการ
สาย บร 3047 ถึงสาม หนา 0.15 เมตร
แยกทายหมูบานบริเวณ
ไรออย

11 โครงการกอสรางระบบ เพื่อใหมีนํ้าอุปโภค กอสรางระบบประปา บาดาล - - - - 3,000,000 รอยละความ มีระบบประปาท่ี กองชาง
ประปาบาดาลขนาดใหญ บริโภคตลอดป ขนาดใหญ  ภายในหมูบาน สําเร็จของ ไดมาตรฐาน
หมูท่ี 8 บานหนองไทร เปาหมาย ประชาชนมีนํ้า ไว

โครงการ อุปโภค - บริโภค
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑๒ โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบาย จากบานนายดอม สระแกว   ถึงบาน 185,500 - - - - รอยละความ มีรางระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก นํ้าเสียจากหมูบาน นายประสงค สระแกว  เทคอนกรีต สําเร็จของ สามารถระบาย
จากบานนายดอม สระแกว สะดวกรวดเร็ว รางระบายนํ้า กวาง 0.45 ม. เปาหมาย นํ้าได
ถงบานนายประสงค สระแกว ยาว 115 ม.ลึก 0.40 ม. พรอมฝา โครงการ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว ตะแกรงเหล็กปดราง
ขอบัญญัติ 61 ตามแบบแปลน อบต.กําหนด

13 โครงการวางทอเมนต PVC เพื่อขยายเขตจําหนาย  - วางทอเมนต PVC ุ 2 เมตร - - - 223,000 - รอยละความ ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ระบบประปาหมูบาน นํ้าประปาใหกับ ความยาวรวม 2,000 เมตร พรอม สําเร็จของ อุปโภค บริโภคอยาง
หมู 9 บานหนองบัว ประชาชนในพื้นท่ี อุปกรณ เปาหมาย เพียงพอ

โครงการ

14 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.55 เมตร ยาว 154 - - - 197,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคสล. พรอมฝาปูนปด จาก ไหลสะดวก เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร สําเร็จของ สามารถระบาย
บาน  นายประมวล  นูหาร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก เปาหมาย นํ้าได
ถึงหนา ร.ร. บานหนองบัว โครงการ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

15 โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า โครงการกอสรางรองระบายนํ้า - - - 240,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหลสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็กแบบขยายเปน สําเร็จของ สามารถระบาย
พรอมขยายไหลทาง จาก ไหลทาง กวาง 0.60 เมตร 2 ขาง เปาหมาย นํ้าได
บานนางทองอวน  คันทะชัย ทางความยาว 600 เมตร หนา โครงการ
ถึงบานนายวรวรรธน 0.15 เมตร
พัฒนธนกฤษศิริ
หมู 9 บานหนองบัว

16 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต - - - - 546,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหลสะดวก เสริมเหล็กพรอมฝาตะแกรงเหล็ก สําเร็จของ สามารถระบาย
พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกวาง 0.45 เมตร ยาว 336 เปาหมาย นํ้าได
จากบานนายอุทัย  รสหอม เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พรอม โครงการ
ถึงบานนายโอด พูนจะโปะ ฝาเหล็กปด
หมู 9 บานหนองบัว
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

17 โครงการกอสรางราง เพื่อใหการระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.45 เมตร ยาว 209 - - - - 339,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหลสะดวก พรอมฝาตะแกรงเหล็ก สําเร็จของ สามารถระบาย
มีฝาตะแกรงเหล็ก เปาหมาย นํ้าได
จากบานนายดอม สระแกว โครงการ
ถึงบานนางพิม ทวรสันต
หมู 9 บานหนองบัว

18 โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบายน้ําเสีย กวาง 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. - - - - 400,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม จากหมูบานสะดวก หนา 0.15 ม. สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
ขยายไหลทาง  จากศาลา และถนนกวางขึ้นการ เปาหมาย ไดสะดวก
กลางหมูบาน  ถึถนนทาง สัญจรไปมาสะดวกขึ้น โครงการ
หลวงชนบท  บร 3047
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

19 โครงการขยายไหลทางพรอม  - เพื่อใหประชาชนมี จากบานนายทิวา ตรีประเคน ถึง 136,000 - - - - รอยละความ  - ประชาชนมีถนน กองชาง
รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริม ถนนมาตรฐานและ บริเวณบานนางคัณธมาศ ศรีเรืองหัตถ สําเร็จของ ท่ีกวางขึ้นและมี
เหล็ก  จากบาน นายทิวา กวางขึ้น ขยายไหลทาง คสล.พรอมรางระบาย เปาหมาย มาตรฐาน
ตรีประเคน ถึง บริเวณบาน  - เพื่อใหการระบาย  นํ้า กวาง 1.50 ม. ยาว 170 ม. โครงการ  - มีรางระบายนํ้า
นางคัณธมาศ ศรีเรืองหัตถ นํ้าเสียจากหมูบาน หนา 0.15 ม.ปริมาณคอนกรีตไม สามารถระบายนํ้า
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน สะดวกรวดเร็วได นอยกวา 255 ตร.ม. งานรื้อ ไดสะดวกไมอุดตัน

มาตรฐาน ทอเมนตประปาติดต้ังใหม  ไมสงกลิ่นเหม็น
ขอบัญญัติ 61 ตามแบบแปลน อบต.กําหนด กอความรําคาญ

20 โครงการเปลี่ยนถังประปา เพื่อจัดซื้อถังประปา เปลี่ยนถังประปาทรงแชมเปญ - - 280,000 - - รอยละความ กิจการประปาของ กองชาง
ทรงแชมเปญ  และถังกรอง ทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลูกบาศกเมตร สําเร็จของ หมูบานมีประสิทธิ-
บาดาล และประชาชนใน ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง เปาหมาย ภาพ ในการทํางาน
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน พื้นท่ีมีนํ้าใชอยาง ตูควบคุมไฟฟาระบบประปา ฯลฯ โครงการ

เพียงพอ
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 โครงการวางทอระบายนํ้า เพื่อใหการระบายนํ้า วางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ุ 0.30 เมตร - - 100,000 - - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ค.ส.ล. พรอมบอพัก จากท่ี ไหลสะดวก พรอมบอพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
สวนนายวิชัยแสนรัมย  ถึงท่ี 147 เมตร เปาหมาย ไดสะดวก
นานายไพบูลย  รัตนชีวพงษ โครงการ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน

22 โครงการกอสรางราง เพื่อใหการระบายนํ้า จากบานนายทับ  ดีโพธ์ิรัมย  ถึง - - - 308,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้า คอนกรีตเสริม ไหลสะดวก บานนางสุนันท  เชียงรัมย  ขนาด สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
เหล็กพรอมฝาเหล็กตะแกรง กวาง 0.45 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เปาหมาย ไดสะดวก
ปด จากบานนายทับ เมตร ยาว 190 เมตร พรอมฝา โครงการ
ดีโพธ์ิรัมย ถึง บาน เหล็กปด
นางสุนันท เชียงรัมย
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

23 โครงการวางทอระบายนํ้า เพื่อใหการระบายนํ้า วางทอระบายนํ้า คสล. ุ 0.60 ม. - - - 80,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
จากบานนางคันทมาศ ไหลสะดวก พรอมบอพัก ความยาวโดยรวม สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
ศรีเรืองหัตถ  ถึงบาน รวม 200 ม. เปาหมาย ไดสะดวก
นางบุญสุข พิมพเสนา โครงการ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน

24 โครงการกอสรางรอง เพื่อใหการระบายนํ้า  - ขนาดความกวาง 0.60 เมตร - - - 120,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้า แบบขยายไหลทาง ไหลสะดวก ยาว 484 เมตร หนา 0.15 เมตร สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
จากบานนางพิกุล  พวงทอง ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา เปาหมาย ไดสะดวก
ถึงบานนายปรางค ไชยสาร 290.4 ตร.ม. โครงการ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน

25 โครงการกอสรางรอง เพื่อใหการระบายน้ําเสีย  - ขนาดความกวาง 0.60 เมตร - - - 60,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้าแบบขยายไหลทาง จากหมูบานสะดวก ยาว 247 เมตร หนา 0.15 เมตร สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
จากบานนายสุทัศน พิมเสนา และถนนกวางขึ้นการ ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา เปาหมาย ไดสะดวก
ถึงบานนายสมหวัง พิมเสนา สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 148 ตร.ม. โครงการ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

26 โครงการกอสรางรอง เพื่อใหการระบายนํ้า  - ขนาดความกวาง 0.60 เมตร ยาว - - - - 928,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
ระบายนํ้า จากบานนางหลง ไหลสะดวก 232 เมตร หนา 0.15 เมตร สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
ดีรับรัมย  ถึงท่ีสวนนางคําฮัก  ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา เปาหมาย ไดสะดวก
ตรีประเคน 1,392 ตร.ม. โครงการ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน

27 โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้า เพื่อใหมีระบบจัดการ  - จัดซื้อปมสูบนํ้าบาดาล - - - 50,000 - รอยละความ ประชาชนในพื้นท่ี กองชาง
บาดาล พรอมหมอแอมป นํ้าท่ีไดมาตรฐาน และ  - ระบบทอประสาน สําเร็จของ มีนํ้าไวอุปโภค -
ไฟฟา ท่ีฝายบุตาริด ประชาชนในพื้นท่ี  - ตูควบคุม ฯลฯ เปาหมาย บริโภคอยาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด มีนํ้าอุปโภค-บริโภค  - มิเตอรไฟฟา โครงการ เพียงพอ

อยางเพียงพอ  - ฯลฯ

28 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบายน้ําเสีย จากบานนางเจริญ พุมพวง - - 300,000 - - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมูบานสะดวก ถึงบานนายสมศักด์ิ บุรินรัมย สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
(แบบมีฝาตะแกรงเหล็กปด) และถนนกวางขึ้นการ ขนาดกวาง 0.45 เมตร เปาหมาย ไดสะดวก
พรอมขยายไหลทางจากบาน สัญจรไปมาสะดวกขึ้น ยาว 112 ม. ลึกเฉลี่ย โครงการ
นางเจริญ พุมพวง ถึงบาน 0.40 เมตร
นายสมศักด์ิ  บุรินรัมย
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

29 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อใหการระบายนํ้า ขนาดกวาง 0.45 ม. ยาว 640 ม. - - - 1,036,000 - รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าพรอมฝาตะแกรงเหล็กปด ไหลสะดวก ลึกเฉลี่ย 0.40 . พรอมฝาตะแกรง สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
จากศาลากลางหมูบาน เหล็กปด เปาหมาย ไดสะดวก
ถึงบานนายภูสิต แสนรัมย โครงการ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

30 โครงการเจาะบอบาดาล  - เพื่อใหประชาชน  - ขุดเจาะบอบาดาลขนาด 5 น้ิว - - - - 150,000 รอยละความ ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
และติดต้ังแผงโซลาเซลล มีนํ้าไวอุปโภค - บริโภค  - ติดต้ังแผงโซลาเซลล สําเร็จของ อุปโภค บริโภคอยาง
บริเวณสระนํ้าหนองเมา  - เพื่อขยายเขตจําหนาย  - ปมนํ้าระบบ Dc เปาหมาย เพียงพอ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต นํ้าประปา โครงการ

31 โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบาย ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 215 ม. - - - - 86,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าจากบานนางชนินทรพร จากหมูบานไหลสะดวก หนา 0.15 ม. สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
ประโลมรัมย ถึงบาน เปาหมาย ไดสะดวก
นายปลอง ศรีปตะเนตร โครงการ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

32 โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบาย ขนาดกวาง 1.20 ม. ยาว 220 ม. - - - - 176,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้า พรอมขยายไหลทาง จากหมูบานไหลสะดวก หนา 0.15 ม. สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
จากบานนายบัว  จําปาแดง เปาหมาย ไดสะดวก
ถึงบานนางละมุล พุทธรักษา โครงการ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

33 โครงการกอสรางรองระบาย เพื่อใหการระบายน้ําเสีย ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 340 ม. - - - - 136,000 รอยละความ มีทอระบายนํ้า กองชาง
นํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมูบานสะดวก หนา 0.15 ม. สําเร็จของ สามารถระบายนํ้า
พรอมขยายไหลทางจากบาน และถนนกวางขึ้นการ เปาหมาย ไดสะดวก
นางพวงพันธ  สงศิริ  ถึงบาน สัญจรไปมาสะดวกขึ้น โครงการ
นางบุญมี ซอยรัมย
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

34 โครงการกอสรางถังเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีนํ้า รื้อเก็บถังประปาเดิม 275,000 - - - - รอยละความ กิจการประปาของ กองชาง
ประปาแบบลูกบอลพรอม อุปโภค - บริโภค อยาง  - ติดต้ังถังเหล็กประปาแบบลูกบอล สําเร็จของ หมูบานมีประสิทธิ-
ระบบจายนํ้า เพียงพอตอความ  - ติดต้ังถังกรองพรอมใสกรอง เปาหมาย ภาพในการทํางาน
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน ตองการ  - ติดต้ังระบบทอประสานภายใน โครงการ

 - ตูควบคุมไฟฟา
ขอบัญญัติ 61  - เทคอนกรีตรองถังกรอง
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

35 โครงการกอสรางฝาปดราง เพื่อปองกันอันตรายจาก เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม - - 350,000 - - รอยละความ รางระบายนํ้ามี กองชาง
ระบายนํ้าฝาเหล็ก จากบาน การผลัดตกรางระบาย ทาสี ขนาดกวาง 0.80 เมตร สําเร็จของ ฝาตะแกรง
นางบุญตา เจริญกุล ถึงบาน นํ้า ยาว 250 เมตร เปาหมาย
นายสวัสดี บุรินรัมย โครงการ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

36 โครงการกอสรางฝาปด เพื่อปองกันอันตรายจาก เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม - - 380,000 - - รอยละความ รางระบายนํ้ามี กองชาง
รางระบายนํ้า (ฝาตะแกรง การผลัดตกรางระบาย ทาสี ขนาดกวาง 0.80 เมตร สําเร็จของ ฝาตะแกรง
เหล็ก) จากบานนายสุระ นํ้า ยาว 275 เมตร เปาหมาย
บัวเรือง ถึงบานนางสาว โครงการ
จันทพร แกวกลา
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

37 โครงการกอสรางฝาปด เพื่อปองกันอันตรายจาก เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กฉากพรอม - - - - 265,000 รอยละความ รางระบายนํ้ามี กองชาง
รางระบายนํ้า (ฝาตะแกรง การผลัดตกรางระบาย ทาสี ขนาดกวาง 0.45 เมตร สําเร็จของ ฝาตะแกรง
เหล็กบานนางอุดร เขียววิลัย นํ้า ยาว 163 เมตร ความลึกเฉลี่ย เปาหมาย
ถึงบานนางสาวรัตนา ยื่นรัมย 0.40 ม. โครงการ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๓๘ โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ี เพื่อปองกันการรุกล้ํา ความยาวโดยรวม 350 เมตร - - - - 67,000 รอยละความ สถานท่ีสาธารณะ กองชาง
สาธารณะประโยชนสระยาว พื้นท่ีสาธารณะ สําเร็จของ ประโยชน  ไดรับ
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย เปาหมาย การปองกัน

โครงการ

39 โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ี เพื่อปองกันการรุกล้ํา ความยาวโดยรวม 2,000 เมตร - - - - 386,000 รอยละความ สถานท่ีสาธารณะ กองชาง
สาธารณะประโยชนโคกทําเล พื้นท่ีสาธารณะ สําเร็จของ ประโยชนไดรับ
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย เปาหมาย การปองกัน

โครงการ

40 โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ี เพื่อปองกันการรุกล้ํา กอสรางรั้วลอมรอบเขตพื้นท่ี - - - - 100,000 รอยละความ สถานท่ีสาธารณะ กองชาง
สาธารณะประโยชนบริเวณ พื้นท่ีสาธารณะ สาธารณะประโยชน สําเร็จของ ประโยชนไดรับ
ท่ีสระหนองไซ ความยาวโดนรวม 600 ม. เปาหมาย การปองกัน
หมูท่ี 16บานนอยพัฒนา โครงการ

 -  - 1,422,200 400,000 2,422,500 2,614,000 7,270,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวมจํานวน 40 โครงการ



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนได จากท่ีสวนนางเพียร ทองไสว ถึงบาน 201,500 - - - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากท่ีสวน มีถนนสําหรับใชในการ นายชัยวัตน สุขรัตน กวาง 5 ม. สําเร็จของ การสัญจรไปมา
นางเพียร ทองไสว ถึงบาน คมนาคมไดอยาง ยาว 85 ม.หนา 0.15 ม. คอนกรีต เปาหมาย สะดวกและลด
นายชัยวัตน สุขรัตน สะดวก  ปลอดภัย ไมนอยกวา 425 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10บานหนองมวงนอย ดินถมไหลทางตามสภาพ
ขอบัญญัติ 61 ตามแบบแปลน อบต.กําหนด

2 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนได จากบานนายเฉลิม สะเทิงรัมย 190,000 - - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบาน มีถนนสําหรับใชในการ ถึงบานนางบุญมี เหมาะทอง สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายเฉลิม สะเทิงรัมย คมนาคมไดอยาง กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบานนางบุญมี เหมาะทอง สะดวก  ปลอดภัย ขนาดความกวาง 4.00 เมตร โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
ขอบัญญัติ 61 ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา

360 ตร.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนได จากบานนางบุญรอด เขียววิลัย 197,000 - - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน มีถนนสําหรับใชในการ ถึงบริเวณท่ีสวน นายกง  บุญตามทัน สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางบุญรอด เขียววิลัย  ถึง คมนาคมไดอยาง กวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
บริเวณท่ีสวน สะดวก  ปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
นายกง  บุญตามทัน คอนกรีตไมนอยกวา 400 ม.
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ขอบัญญัติ 61

4 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนได จาก หมูท่ี 8 บานหนองไทร 2,640,000 - - - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 มีถนนสําหรับใชในการ ถึง  หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว สําเร็จของ การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองไทร เชื่อม หมู 3 คมนาคมไดอยาง ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ เปาหมาย และลดอุบัติเหตุ
บาหนองเจาหัว ต.บุโพธ์ิ สะดวก  ปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. โครงการ
อ.ลําปลายมาศ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
รหัสทางหลวง บร.ถ. หรือปริมาณคอนกรีตไม
97-002 นอยกวา 5,500 ตร.ม.
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
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ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพื่อใหประชาชนมี ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง - 137,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
จากบานนายสมาน ชํานาญกิจ เสนทางคมนาคม 3 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย สําเร็จของ ความสะดวก
ถึง ท่ีนานางบัวไข โจมรัมย สะดวก 0.10 ม. หรือปริมาณหิน เปาหมาย ปลอดภัยในการ
หมูท่ี 4 บานหนองมวง คลุกไมนอยกวา 2,400 ตร.ม โครงการ เดินทาง

พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน
จายขาดสะสม 62 1 ปาย และปายแนะนํากอนเขา

ดําเนินงานการกอสราง 1 ปาย

6 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนได กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 700,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน มีถนนสําหรับใชในการ กวาง 5 ม. ยาว 270 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสมเกียรติ ซอนรัมย ถึง คมนาคมไดอยาง 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีนา นางสมบัติ สีดาสะมา สะดวก  ปลอดภัย นอยกวา 1,350 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
จายขาดสะสม 62 กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 405,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 260 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางมวย วงษแสนสุข ถึงบาน คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไมนอย เปาหมาย สะดวกและลด
นายไพศาล สามีรัมย ปลอดภัย กวา 780 ตร.ม. วางทอขนาด โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร ุ 0.30 ม. จํานวน 4 ทอน

พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน 1
จายขาดสะสม 62  ปายและปายแนะนํากอนเขาดําเนิน

งานการกอสราง จํานวน 1 ปาย

8 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 160,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบานนาง ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 102 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จันทร วิลาศ ถึง โรงเรียน คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
บานหนองบัว ปลอดภัย นอยกวา 306 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว งานดินถมคันทางปริมาณ 160

ลบ.ม. พรอมติดต้ังปายโครงการ
จายขาดสะสม 62 จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา

กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จํานวน 1 ปาย
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ที่

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 134,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 87 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางรําไพ โคตุลามา ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
บานนายสุข พงษศิริวิลัย ปลอดภัย นอยกวา 261 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
จายขาดสะสม 62 กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย

10 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคสล.กวาง 5 ม. - 1,000,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา ถนนสําหรับใชในการ ยาว 383 ม. หนา 0.15 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางวิมลรัตน  หอไธสง ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก ปริมาณคอรกรีตไมนอยกวา 1,915 เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีสวน นางสมจิตร แซกรัมย ปลอดภัย ตร.ม. วางทอ คสล. ุ 0.30 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย จํานวน 18 ทอน พรอมติดต้ังปาย

โครงการและปายแนะนํากอนเขา
ขอบัญญัติ 62 ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ปาย

ตามแบบแปลนของ อบต.กําหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

11 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 110,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 71 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายผอง ศิริวิโรษ  ถึง บาน คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นายสมบูรณ มีศรี ปลอดภัย นอยกวา 213 ตร.ม. พรอมติดต้ัง โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน ปายโครงการจํานวน 1 ปายและ

ปายแนะนํากอนเขาดําเนินงานการ
จายขาดสะสม 62 กอสรางจํานวน 1 ปาย

12 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,265,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 815 ม. หนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายบัวผัน  อินแปลง ถึงท่ีนา คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นายจรัส จันทะโณ ปลอดภัย นอยกวา 2,445 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
จายขาดสะสม 62 กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย
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 งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพื่อใหประชาชนมี ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง 3 ม. - 137,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
 -จากบานนายปจพล แสนรัมย เสนทางคมนาคม ยาว 800 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. สําเร็จของ ความสะดวก
 ถึงที่นานางปรารณี โกศัลวัฒน สะดวก ปลอดภัย หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา เปาหมาย ปลอดภัยในการ
 -ที่นานายชัยศิลป มีศรี ถึงที่นา 2,400 ตร.มพรอมติดต้ังปายโครง โครงการ เดินทาง
นายทองแดง อินทรกําแหง การ จํานวน 1 ปาย และปายแนะ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน นํากอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จายขาดสะสม 62 1 ปาย

14 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนางไร  พิศเพ็ง - 406,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก ถนนสําหรับใชในการ ถึง บานนายสมพงษ ดีชัยรัมย สําเร็จของ ความสะดวก
จากบานนางไร พิศเพ็ง ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง 3 ม. ยาว 259 ม. เปาหมาย ปลอดภัยในการ
นายสมพงษ ดีชัยรัมย ปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หรือปริมาณคอนกรีตไม

นอยกวา 777 ตร.ม. วางทอขนาด
จายขาดสะสม 62 ุ 0.30 ม. จํานวน 30 ทอน
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 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

15 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 427,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 275 ม. หนา สําเร็จของ ความสะดวก
นายจินดา แสนรัมย   ถึงท่ี คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย ปลอดภัยในการ
สวนนายเฉลิม สะเทิงรัมย ปลอดภัย นอยกวา 825 ตร.ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
จายขาดสะสม 62 กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย

16 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 827,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก   จากบาน ถนนสําหรับใชในการ กวาง 4 ม. ยาว 387 ม. สําเร็จของ ความสะดวก
นางบุญมี ซอยรัมย ถึงท่ีสวน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย ปลอดภัยในการ
นางสมหมาย ชาติศักด์ิ ปลอดภัย นอยกวา 1,548 ตร.ม. วางทอ โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ขนาด ุ 0.30 ม. จํานวน 6 ทอน

พรอมติดต้ังปายโครงการจํานวน 1
จายขาดสะสม 62 ปายและปายแนะนํากอนเขาดําเนิน

งานการกอสรางจํานวน 1 ปาย
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ที่ โครงการ
 งบประมาณและที่ผานมา

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

17 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 248,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก   จากท่ีนา ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 160 ม. หนา สําเร็จของ ความสะดวก
นายสมนึก รัตนชีวะพงษ คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถึงท่ีสวน นางรัตนา ยืนรัมย ปลอดภัย นอยกวา 480 ตร.ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
จายขาดสะสม 62 กอนเขาดําเนินงานการกอสราง

จํานวน 1 ปาย

18 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 282,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 180 ม. หนา0.15 สําเร็จของ ความสะดวก
จากบานนายโนรี แซกรัมย คมนาคมไดอยางสะดวก ม. ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา540 เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถึงท่ีนา นางจันทร สุขรัมย ปลอดภัย ตร.ม.วางทอขนาด ุ 0.30 ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา จํานวน 8 ทอนพรอมติดต้ังปาย

โครงการจํานวน 1 ปายและปาย
จายขาดสะสม 62 แนะนํากอนเขาดําเนินงานการ

กอสรางจํานวน 1 ปาย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

19 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 91,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก ถนนสําหรับใชในการ กวาง 3 ม. ยาว 59 ม. หนา สําเร็จของ ความสะดวก
 - บานนายพิจิตร เคลื่อนไธสง คมนาคมไดอยางสะดวก 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถึง บานนายจํานงค ทราบรัมย ปลอดภัย นอยกวา 177 ตร.ม. โครงการ เดินทาง
 - บานนายสมศักดิ์ ดารสรัมย พรอมติดต้ังปายโครงการ
ถึง นายนิชาภัต มีศรี จํานวน 1 ปายและปายแนะนํา
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน กอนเขาดําเนินงานการกอสราง
จายขาดสะสม 62 จํานวน 1 ปาย

20 โครงการซอมสรางและยก เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสอาด  โชยรัมย  ถึง - - 200,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
ระดับผิวถนนคอนกรีตเสริม ถนนสําหรับใชในการ บานนางชุมแพร  อินทรศร สําเร็จของ การสัญจรไปมา
เหล็กนายสอาด  โชยรัมย คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 100 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบานนางชุมแพร อินทรศร สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. หรือปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 4 บานนหนองมวง และยกผิวถนนใหสูงขึ้น คอนกรีตไมนอยกวา 400 ตร.ม.

เพื่อปองกันนํ้าทวมขัง
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

21 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี บริเวณบาน นางเซียม  รัตนชีวพงษ - - - 1,312,500 - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ถึง บริเวณบาน นายทองดํา แกวกลา สําเร็จของ การสัญจรไปมา
จากบริเวณบาน นางเซียม คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง5 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นท่ี เปาหมาย สะดวกและลด
รัตนชีพงษ ถึง บาน ปลอดภัย ไมนอยกวา 3,500 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
นายทองดํา แกวกลา
หมูท่ี 4 บานหนองมวง

22 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายชโลม แสนรัมย  ถึง - - - 1,125,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
Asphaltic concrete จาก ถนนสําหรับใชในการ บาน นางทองจันทร ยางยอดทอง สําเร็จของ การสัญจรไปมา
บานนายชโลม แสนรัมย คมนาคมไดอยางสะดวก   ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 600 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึง บาน นางทองจันทร ปลอดภัย หรือปริมาณพื้นท่ีไมนอย โครงการ อุบัติเหตุ
ยางยอดทอง กวา 3,000 ตร.ม.
 หมูท่ี 4 บานหนองมวง
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

23 โครงการสรางฝายนํ้าลนคสล. เพื่อใหประชาชนมีถนน สรางฝายนํ้าลน คสล. และ - - - - 250,000 รอยละความ ฝายนํ้าลนมีความ กองชาง
ลําหวยไผ (ชนิดรถยนต ขามไดอยางสะดวก กอสรางทางขามลําหวยไผ สําเร็จของ แข็งแรง สามารถ
ผานได) พรอมทางขาม ปลอดภัยและชะลอนํ้า 4 จุด กวาง 4 ม. ยาว 8 เมตร เปาหมาย รองรับปริมาณนํ้า
หมูท่ี 4 บานหนองมวง โครงการ ฝนได

24 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนางอรุณีย อุดแกว - - 118,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ถึงบานนายดี  แดนดี สําเร็จของ การสัญจรไปมา
นางอรุณีย อุดแกว  ถึงบาน คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 59 เมตร เปาหมาย สะดวกและลด
นายดี  แดนดี สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท คอนกรีตไมนอยกวา 236 ตร.ม.

25 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนางวันทอง  แทนคํา - - - 193,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ถึงบานสมพร  คุดชิตา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
ทับถนนคอนกรีตเดิม คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 210 เปาหมาย สะดวกและลด
จากบานนางวันทอง แทนคํา สะดวก  ปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร โครงการ อุบัติเหตุ
ถึงบานนายสมพร คุดชิตา หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 840 ตร.ม
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

26 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี จากศาลากลางหมูบาน  ถึง - - - 167,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ บานนายศรีสุพรรณ  ไชยสาร สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
ทับถนนคอนกรีตเดิม คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 182 เปาหมาย สะดวกและลด
จากศาลากลางหมูบาน สะดวก  ปลอดภัย เมตร หนา 0.04 เมตร โครงการ อุบัติเหตุ
ถึงบานนายศรีสุพรรณ หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 728 ตร.ม
ไชยสาร
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท

27 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนางอัมพร ขะรัมย - - - 161,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ถึงบานนางจันทร  สีดาสะมา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
ทับถนนคอนกรีตเดิม คมนาคมไดอยาง กวาง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา เปาหมาย สะดวกและลด
จากบานนางอัมพร ขะรัมย สะดวก  ปลอดภัย 0.04 เมตร  หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา โครงการ อุบัติเหตุ
ถึงบานนางจันทร สีดาสะมา  700 ตร.ม
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท
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 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสมพร  คุชิตา - - - - 154,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ถึงเขตทางรถไฟ สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสมพร  คุชิตา  ถึงเขต คมนาคมไดอยาง กวาง 4.00 เมตร ยาว 77 เมตร เปาหมาย สะดวกและลด
ทางรถไฟ สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ไมนอยกวา 308 ตร.ม.

29 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสากล  เกรัมย - - - - 120,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ  ถึงเขตทางรถไฟ ขนาดกวาง 4.00 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสากล  เกรัมย  ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เปาหมาย สะดวกและลด
เขตทางรถไฟ สะดวก  ปลอดภัย เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท 240 ตร.ม.

30 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนางทองพูน  ลุนละลาด  ถึง - - - - 221,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ นายเจริญ  วงศคําพันธ  กวาง 4.00 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางทองพูน  ลุนละลาด  ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เปาหมาย สะดวกและลด
นายเจริญ  วงศคําพันธ สะดวก  ปลอดภัย เมตร ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท 440 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

31 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหประชาชนไดมี จากท่ีนานางจําลอง  ศาลนอก  ถึง - - - - 318,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
ยกระดับพรอมลงหินคลุก ถนนสําหรับใชในการ ท่ีนา นางวันเพ็ญ  คุชิตา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
เกรดปรับแตง   จากท่ีนา คมนาคมในการเกษตร  - ถนนดินยกระดับ กวาง 4 เมตร เปาหมาย สะดวกและลด
นางจําลอง ศาลนอก ยาว 910 ม. สูง 0.50 ม. ปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
ถึงท่ีนา นางวันเพ็ญ  คุชิตา ดินถมไมนอยกวา 2,366 ลบ.ม
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท  - ลงหินคลุกกวาง 4 ม. ยาว 910

ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาณ
หินคลุกไมนอยกวา 364 ลบ.ม.

32 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - 251,500 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 125 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางสมบัติ  พนมผา ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
สามแยกปาออย สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 500 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร
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แบบ ผ.02

วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

33 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - 57,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 38 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางสมบัติ  พนมผา ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
บานนางทองจันทร  หาดี สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 114 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร

34 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - 704,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางจําป  แกวดี ถึงบาน คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
นายไพศาล  สามีรัมย สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร

35 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - - 80,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากซอย ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 40 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
สระนํ้าหนองไฮ  ถึงบาน คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
นายสวัสด์ิ  พรมชาติ สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 160 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร
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ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

36 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - - 300,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 200 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายบุตรศรี  ดินไสว  ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
สระนํ้าหนองแปน สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 600 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร

37 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - - 150,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 100 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายปลัด  ตาดวง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบานนายสุรินทร สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 300 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
กลิ่นสุคนธ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร

38 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - - 181,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 90 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายบุญชวย ดีเสมอ ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
บานนายสมศักด์ิ เมืองแพน สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 360 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

39 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเห็ก - - - - 240,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 160 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสุรัตน  หมึกไธสง ถึง คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
บานนายแสวง  สุภพ สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 480 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 8 บานหนองไทร

40 โครงการกอสรางถนนลง เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนลงหินคลุก  กวาง - - - - 145,200 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
หินคลุก จากสามแยกทาย ถนนสําหรับใชในการ 3.00 เมตร  ยาว 880 เมตร สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
หมูบานบริเวณไรออย ถึง คมนาคมในการเกษตร หนา 0.15 เมตร เปาหมาย สะดวกและลด
สามแยกบริเวณโรงเรียน โครงการ อุบัติเหตุ
บานหนองไทร
หมูท่ี 8 บานหนองไทร
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

41 โครงการถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร - - 523,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
เหล็ก จากบานนายบัวผัน ถนนสําหรับใชในการ 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม สําเร็จของ การสัญจรไปมา
แกนทิพย ถึงท่ีนา คมนาคมไดอยาง นอยกวา 1,040 ตร.ม. เปาหมาย สะดวกและลด
นายสาย  แกนทิพย สะดวก  ปลอดภัย โครงการ อุบัติเหตุ
หมู 9 บานหนองบัว

42 โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อใหประชาชนมี  - กอสรางถนนดินยกระดับ กวาง - - 300,000 - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ยกระดับ  พรอมลงหินคลุก เสนทางคมนาคม 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร สําเร็จของ ความสะดวก
เกรดปรับแตง  จากบาน สะดวก สูง 0.50 เมตร เปาหมาย ปลอดภัยในการ
นายบุญปลูก  พยัคฑกุล  ถึง  - ลงหินคลุกกวาง 3.00 เมตร โครงการ เดินทาง
เขตทางรถไฟ ยาว 1,000 เมตร ความหนาเฉลี่ย
หมูท่ี 9 บานหนองบัว 0.10 เมตร ประมาณหินคลุกไม

นอยกวา 300 ลบ.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

43 โครงการลงหินคลุกเกรด เพื่อใหประชาชนมี ลงหุนคลุกกวาง 3.00 เมตร ยาว - - - 156,000 - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ปรับแตง  จากท่ีนา เสนทางคมนาคม 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สําเร็จของ ความสะดวก
นายสา  บุญโท  ถึงท่ีนา สะดวก ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 285 เปาหมาย ปลอดภัยในการ
นายสมสวน พงษศิริวิลัย ลบ.ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 9 บานหนองบัว

44 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 597,000 รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
กรีตเสริมเหล็กจากหนาวัด ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 297 สําเร็จของ การสัญจรไปมา
หนองบัว  ถึงบานนายดอม คมนาคมไดอยาง เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ เปาหมาย สะดวกและลด
สระแกว สะดวก  ปลอดภัย คอนกรีตไมนอยกวา 1,188 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมู 9 บานหนองบัว

45 โครงการกอสรางถนน  คสล.  - เพื่อใหประชาชนได จากท่ีนา  น.ส.มนัสนัน เคียนรัมย - - 840,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
จากท่ีนา  น.ส.มนัสนัน มีถนนสําหรับใชในการ ถึงถนนทางหลวงชนบท  บร 3047 สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
เคียนรัมย  ถึงถนนทางหลวง คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 418 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ชนบท  บร 3047 สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย นอยกวา 1,672 ตร.ม.
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวาที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

46 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี นางบุญโฮม  ชํานาญกิจ ถึง - - 810,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก   จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ท่ีนานายสํารวม แสนรัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางบุญโฮม  ชํานาญกิจ ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง 5 ม. ยาว 321 ม. ความหนา เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีนานายสํารวม แสนรัมย ปลอดภัย  0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10บานหนองมวงนอย นอยกวา 1,605 ตร.ม.

47 โครงการกอสรางถนนคอน  - เพื่อใหประชาชนได ท่ีสวนนางสมจิตร แซกรัมย - - - 456,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก มีถนนสําหรับใชในการ ถึงบานนายชัยวัฒน สุขรัตน สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
ท่ีสวนนางสมจิตร แซกรัมย คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 5.00 ม. 180 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบานนายชัยวัฒน สุขรัตน สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ไมนอยกวา 900 ตร.ม.

48 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนมี จากบานนายอุทัย แซกรัมย ถึง - - - 437,000 - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน เสนทางคมนาคม บานนายทน  ใจเอื้อ สําเร็จของ ความสะดวก
นายอุทัย แซกรัมย ถึง สะดวก กวาง 3.50 ม. ยาว 250 ม. เปาหมาย ปลอดภัยในการ
บานนายทน  ใจเอื้อ หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณ โครงการ เดินทาง
หมูที่ 10บานหนองมวงนอย หินคลุกไมนอยกวา 875 ลบ.ม.
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

49 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนมี จากบานนายโชคทวี  ภรรณทองไสว - - - 420,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก    จากบาน เสนทางคมนาคม ถึงท่ีสวนนายหนู  แปลนดี สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายโชคทวี  ภรรณทองไสว สะดวก กวาง 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงท่ีสวนนายหนู  แปลนดี หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 10บานหนองมวงนอย 875 ตร.ม.

50 โครงการกอสรางถนน เพื่อใหประชาชนมี จากบานนางลําดวน  ใจเอื้อ - - - - 99,000 รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หินคลุก  จากบาน เสนทางคมนาคม ถึง ถนนถนนทางหลวงชนบท สําเร็จของ ความสะดวก
นางลําดวน ใจเอื้อ  ถึง สะดวก ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง 4 ม. เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถนนทางหลวงชนบท  ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โครงการ เดินทาง
หมูที่ 10บานหนองมวงนอย หรือปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

180 ลบ.ม.

51 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อใหประชาชนได นางหนูเพียร แกลวกลา - - - - 209,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีถนนสําหรับใชในการ  ถึงบาน นายสุวัลย  ชวนรัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางหนูเพียร แกลวกลา คมนาคมไดอยาง กวาง 4 ม. ยาว 104 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
 ถึงบาน นายสุวัลย ชวนรัมย สะดวก  ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย นอยกวา 300 ตร.ม.
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

52 โครงการกอสรางลานเอนก   - เพื่อใหประชาชน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง - - - - 709,800 รอยละความ  - ใหประชาชนมี กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสถานท่ีเพื่อใชใน 30 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.10 ม. สําเร็จของ สถานท่ีการออก
บริเวณหนองอีเนิก กิจกรรมตางๆ หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา เปาหมาย กําลังกาย
หมู 10 บานหนองมวงนอย  1,950 ตร.ม. โครงการ

53 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายทิวา ตรีประเคน ถึง - - 190,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ท่ีสวนนางสายทอง ชารีคาน กวาง สําเร็จของ การสัญจรไปมา
นายทิวา ตรีประเคน ถึง คมนาคมไดอยาง 4.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีสวนนางสายทอง ชารีคาน สะดวก  ปลอดภัย 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน นอยกวา 380 ตร.ม.

54 โครงการซอมสรางเสริมผิว เพื่อใหประชาชนไดมี กวาง 5.00 ม. ยาว 500 ม. - - - - 575,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จากสามแยกตลาดนัด คมนาคมไดอยาง กวา 2,500 ตร.ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึง ถนนหนาวัดทิศตะวันตก สะดวก  ปลอดภัย โครงการ อุบัติเหตุ
 หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน
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 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

55 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสมพร  พาอยูสุข  ถึง - - - - 92,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ท่ีสวนนายสมศรี  ออกรัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสมพร พาอยูสุข ถึง คมนาคมไดอยาง ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 46 เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีสวนนายสมศรี  ออกรัมย สะดวก  ปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน คอนกรีตไมนอยกวา 184 ตร.ม.

56 โครงการกอสรางลาน เพื่อใหประชาชนไดมี ลานคอนกรีตเอนกประสงคของสระ - - - - 91,000 รอยละความ ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
คอนกรีตเอนกประสงคของ พื้นท่ีทํากิจกรรมตางๆ หนองแสง  ขนาด พื้นท่ีไมนอยกวา สําเร็จของ และสถานท่ีทํา
สระหนองแสง 251 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร เปาหมาย กิจกรรมตางๆ
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน โครงการ ของหมูบาน

57 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสมพงษ   ดีชัยรัมย - - 111,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก    จากบาน ถนนสําหรับใชในการ  ถึงบานนายสมพงศ โชครัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสมพงษ ดีรัมย  ถึงบาน คมนาคมไดอยาง กวาง 3 ม.ยาว 74 ม. หนา0.15 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
นายสมพงษ  โชครัมย สะดวก  ปลอดภัย หรือมีปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 12 บานบุตาริด  222 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

58 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสุนัน  แซกรัมย - - 217,500 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก   จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ถึงบาน นางสงกา แซมรัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสุนัน  แซกรัมย คมนาคมไดอยาง กวาง 3 ม.ยาว 145 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบาน นางสงกา แซมรัมย สะดวก  ปลอดภัย ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หรือมีปริมาณคอนกรีตไม

นอยกวา 435 ตร.ม.

59 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายสุนทร พิศเพ็ง - - - 158,900 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก ถนนสําหรับใชในการ ถึง บานนายสมพงษ ดีชัยรัมย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จากบานนายสุนทร พิศเพ็ง คมนาคมไดอยาง กวาง 4 ม.ยาว 79 ม.หนาเฉลี่ย เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบานนายสมพงษ ดีชัยรัมย สะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม. หรือมีปริมาณคอนกรีต โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 12 บานบุตาริด ไมนอยกวา 316 ตร.ม.

60 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายตุย ทราบรัมย - - - 88,500 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก ถนนสําหรับใชในการ ถึงบาน นางสวาง เขียววิลัย สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จากบานนายตุย ทราบรัมย คมนาคมไดอยาง กวาง 4 ม.ยาว 44 ม. หนาเฉลี่ย เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงบาน นางสวาง เขียววิลัย สะดวก  ปลอดภัย 0.15 ม.หรือมีปริมาณคอนกรีตไม โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 12 บานบุตาริด นอยกวา 176 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

61 โครงการลงหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีเสน ลงหินคลุก จากบานนายถิ่น - - - - 66,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง
(ซอมแซม) จากบาน ทางคมนาคมสะดวก เขียววิลัย  ถึงบริเวณท่ีนา สําเร็จของ ความสะดวก

นายถิ่น เขียววิลัย ถึงบริเวณ นายบุญยงค สุขแสง เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ท่ีนานายบุญยงค สุขแสง กวาง 3.00 ม. ยาว 400 ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หนา 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุก

ไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม

62 โครงการลงหินคลุกเกรด เพื่อใหประชาชนมีเสน จาก ถนนคอนกรีตบริเวณทอนํ้าลน - - - - 330,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง
ปรับแตง จาก ถนนคอนกรีต ทางคมนาคมสะดวก ฝายบุตาริดถึงเขตทางรถไฟบริเวณ สําเร็จของ ความสะดวก
บริเวณทอนํ้าลนฝายบุตาริด ท่ีนานายสอน นํ้าคลํา เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถึงเขตทางรถไฟบริเวณท่ีนา กวาง 3.00 ม. ยาว 2,000 ม. โครงการ เดินทาง
นายสอน นํ้าคลํา หนา 0.10ม. หรือปริมาณหินคลุก
หมูท่ี 12 บานบุตาริด ไมนอยกวา 600 ลบ.ม
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

63 โครงการลงหินคลุกเกรด เพื่อใหประชาชนมีเสน จาก สี่แยกโคกทําเลทางไปบาน - - - - 181,000 รอยละความ ประชาชนไดรับ กองชาง
ปรับแตง จาก สี่แยกโคก ทางคมนาคมสะดวก หนองไทร ถึงบานบาน นายวิชิด สําเร็จของ ความสะดวก
ทําเลทางไปบานหนองไทร บัวแกว  ท่ีนานายสอน  นํ้าคลํา เปาหมาย ปลอดภัยในการ
ถึงบานบานนายวิชิด บัวแกว กวาง 3.00 ม. ยาว 1,100 ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หนา 0.10ม. หรือปริมาณหินคลุก

ไมนอยกวา 330 ลบ.ม

64 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. - - 150,000 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็กจากบริเวณ ถนนสําหรับใชในการ ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
บานนางสํารวย เสวตรัมย ถึง คมนาคมไดอยาง ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 300 เปาหมาย สะดวกและลด
บานนางบุญมี เหมาะทอง สะดวก  ปลอดภัย ตร.ม. วางทอ ค.ส.ล. ุ 0.20 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต จํานวน 11 ทอน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

65 โครงการกอสรางลานเอนก   - เพื่อใหประชาชนมี เทคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 600,000 - - รอยละความ  - ประชาชนมีสถาน กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานท่ีในการออก บริเวณสระหนองเมา สําเร็จของ  ที่การออกกําลังกาย
บริเวณสระหนองเมา กําลังกาย ขนาดกวาง 35 ม. ยาว 57 ม. เปาหมาย  - มีสถานท่ีทํากิจกรรม
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต   - เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดี หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณ โครงการ ตางๆของหมูบาน

  - เพื่อใชในกิจกรรมตางๆคอนกรีตไมนอยกวา 1,995 ตร.ม.

66 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 186,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 124 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางสุธาตุ ทะรินรัมย ถึง คมนาคมไดอยาง หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
บานนายบุญชวย แซกรัมย สะดวก  ปลอดภัย นอยกวา 372 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

67 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 100,500 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 107 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายเสงี่ยม มงคลทิศ ถึง คมนาคมไดอยาง หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
บานนางบุญเรือง เสวตรัมย สะดวก  ปลอดภัย นอยกวา 321 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

68 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากถนน บร 3047 ขางศูนยพัฒนา - - - - 2,128,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากถนน ถนนสําหรับใชในการ เด็กเล็กบานหนองมวง ถึง บริเวณท่ีนา สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
บร 3047 บริเวณศูนย คมนาคมไดอยาง นายเรียน แสนรัมย กวาง 4.00 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ถึง สะดวก  ปลอดภัย ยาว 1,058 ม. หนา 0.15 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
บริเวณท่ีนานายเรียน ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 4,232
 แสนรัมย ตร.ม.
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

69 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 744,400 - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 370 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นางบุญเรือง แซซึง ถึงท่ีสวน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นายกง บุญตามทัน ปลอดภัย นอยกวา 1,480 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

70 โครงการกอสรางถนนดิน  - เพื่อใหประชาชนมี  - กอสรางถนนดินยกระดับ กวาง 4 ม. - - 40,000 - - รอยละความ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ยกระดับพรอมลงหินคลุก เสนทางคมนาคม ยาว 131 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. สําเร็จของ ความสะดวก
เกรดปรับแตงบริเวณ สะดวก  - ลงหินคลุก กวาง 4 ม. เปาหมาย ปลอดภัยในการ
คันสระหนองไซ ยาว 131 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โครงการ เดินทาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

71 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 129,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 86 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสา ดีรับรัมย ถึงท่ีสวน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นางต่ิง สิงพเนา ปลอดภัย นอยกวา258 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

72 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี จากบานนายบุญ ชวนรัมย - - - 1,066,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากบาน ถนนสําหรับใชในการ ถึงบริเวณสระหนองไซ สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายบุญ   ชวนรัมย  ถึง คมนาคมไดอยาง ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 490 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
สระหนองไซ สะดวก ปลอดภัย หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ไมนอยกวา1,960 ตร.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

73 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 329,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 130 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสวน รอบรู ถึง ท่ีนา คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นางบัวไข แสงรัมย ปลอดภัย นอยกวา 650 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

74 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 60,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 40 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายวิชัย เซิกรัมย ถึงท่ีสวน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
น.ส.ทองมา ดูเรืองรัมย ปลอดภัย นอยกวา 120 ตร.ม. วางทอ ค.ส.ล. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

75 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 40,500 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 27 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายสา ดีรับรัมย ถึงท่ีสวน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
นายบุญมี เปาไธสง ปลอดภัย นอยกวา 81 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

76 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 450,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนาง ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 300 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
รัตนา ยืนรัมย ถึงท่ีนานาง คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
อุย เซอรัมย ปลอดภัย นอยกวา 900 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

77 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี นายคูณ  เขียววิลัย ถึงบริเวณ - - - - 196,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนา ถนนสําหรับใชในการ ท่ีนานางฐานิยา เพช็รศรี สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายคูณ เขียววิลัย ถึงท่ีนา คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง 3.50 ม.ยาว 100 ม. เปาหมาย สะดวกและลด
นางฐานิยา เพ็ชรศรี ปลอดภัย หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณ โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา คอนกรีตไมนอยกวา 350 ตร.ม.

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - - 1,725,000 รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
คสล.ปู Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 1,500 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จากศาลากลางหมูบานนอย คมนาคมไดอยาง หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอย เปาหมาย สะดวกและลด
พัฒนา ถึง ท่ีนานางบัวไข สะดวก ปลอดภัย กวา 7,500 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
แสงรัมย
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

79 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 80,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็กจากบาน ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 40 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
นายกิตติพงษ ชะรางรัมย ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม เปาหมาย สะดวกและลด
ท่ีสวนนายเพ็ชร ดีรับรัมย ปลอดภัย นอยกวา 160 ตร.ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

80 โครงการซอมสรางผิวถนน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 506,000 - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
Asphaltic concrete ถนนสําหรับใชในการ ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 440 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
จากบานนางบุญตา เจริญกุล คมนาคมไดอยาง หนา 0.04 ม. หรือพื้นท่ีไมนอย เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงวัดอัมพวันหนองมวง สะดวก ปลอดภัย กวา 2,200 ม. โครงการ อุบัติเหตุ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

81 โครงการขยายไหลทางถนน  - เพื่อขยายไหลทาง จากบานนายสวัสด์ิ  บุรินรัมย - - - - 47,500 รอยละความ มีถนนท่ีกวางขึ้น กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก    จาก ใหกวางขึ้น ถึงสวนนางสี  พิมพเสนา สําเร็จของ สามารถลดอุบัติเหตุ
บานนายสวัสด์ิ  บุรินรัมย  - เพื่อปองกันและ กวาง 1 ม. ยาว 95 ม. เปาหมาย ได
ถึงสวนนางสี  พิมพเสนา ลดอุบัติเหตุ  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณ โครงการ
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน คอนกรีตไมนอยกวา 95 ตร.ม.

82 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนไดมี กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,000,000 - - - รอยละความ ประชาชนมีถนน กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก จากหนอง ถนนสําหรับใชในการ กวาง 4 ม. ยาว 465 ม. สําเร็จของ เพื่อการสัญจรไปมา
บุตาริดสาธารณะประโยชน คมนาคมไดอยางสะดวก หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต เปาหมาย สะดวกและลด
ถึงท่ีนานายเรียน แสนรัมย ปลอดภัย ไมนอยกวา 1,860 ตร.ม.วางทอ โครงการ อุบัติเหตุ
หมู 12 บานบุตาริด คสล. ุ 0.30 ม. จํานวน 15
ขอบัญญัติ 62 ทอน พรอมติดต้ังปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย และปายแนะนํา
กอนเขาดําเนินงานกการกอสราง
จํานวน 1 ปาย

 -  - 3,228,500 7,329,000 5,856,400 7,782,400 9,045,000  -  -  -
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รวมจํานวน 82 โครงการ



    ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ โครงการขุดลอกสระนํ้า เพื่อมีแหลงนํ้าและ ขุดลอกท่ีสาธารณะประโยชน - - 100,000 - - จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
สาธารณะสระขี้หนู กักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน
สาธารณะประโยชน และอุปโภค - บริโภค ความกวาง 18 เมตร พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ใหกับประชาชนในพื้นท่ี ยาว 48 เมตร ลึกจากสภาพ ขึ้น ทําการเกษตร

หมู 6 และใกลเคียง ดิน 2.50 เมตร ปริมาณดินขุด
ไมนอยกวา 1,930 ลบ.ม.

๒ โครงการขุดลอกสระนํ้า เพื่อบํารุงรักษาแหลงนํ้า ขุดลอกสระนํ้ากลางหมูบาน - - - - 227,924 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
กลางหมูบาน (สระยาว) และกักเก็บนํ้าเพื่อการ ขนาด กวาง 40 เมตร ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน
หมู 10 บานหนองมวงนอย เกษตรและอุปโภค - ยาว 70 ม. ความลึกเฉลี่ย พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ

บริโภค ใหกับประชาชน 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม ขึ้น ทําเกษตร
ในพื้นท่ี หมู 10 นอยกวา 5,500 ลบ.ม.
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

 งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๓ โครงการขุดลอกหนองอิเนิก เพื่อบํารุงรักษาแหลงนํ้า ขนาดความกวาง 70 เมตร ยาว - - - - 700,000 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมู 10 บานหนองมวงนอย และกักเก็บนํ้าเพื่อการ 150 เมตร ลึกจากสภาพเดิม ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน

เกษตรและอุปโภค - 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไนอยกวา พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ
บริโภค ใหกับประชาชน 17,8050 ลบ.ม. ขึ้น ทําเกษตร
ในพื้นท่ี หมู 10

๔ โครงการขุดลอก  - เพื่อบํารุงรักษาแหลง  - ขุดลอดสระหนองไฮ  ขนาดกวาง - - - - 2,730,000 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
สระหนองไฮ นํ้าและกักเก็บนํ้าเพื่อ 155 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน
หมู 8 บานหนองไทร และอุปโภค - บริโภค 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอย พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ

ใหกับประชาชนในพื้น กวา 65,000 ลบ.ม. ขึ้น ทําเกษตร
ท่ี หมู 8 บานหนองไทร
และพื้นท่ีใกล
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๑.๑๐ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕ โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  - เพื่อบํารุงรักษาแหลง ขุดลอกฝายบุตาริด 197,000 - - - 300,000 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด นํ้าและกักเก็บนํ้าเพื่อ ขนาดความกวาง 12 ม. ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน

และอุปโภค - บริโภค ยาว 200ม.ลึกจากสภาพดินเดิม 3 ม. พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ
ขอบัญญัติ 61 ใหกับประชาชนในพื้น ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 6,500 ขึ้น ทําเกษตร

ท่ี หมู 12บานบุตาริด ลบ.ม.
และพื้นท่ีใกล

๖ โครงการขุดลอกสระหนองไซ  - เพื่อบํารุงรักษาแหลง ขุดลอก ขนาดความกวาง 90 ม. 197,000 - - - 578,000 จํานวนแหลงนํ้า  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา นํ้าและกักเก็บนํ้าเพื่อ ยาว 120 ม. ลึกจากสภาพดินเดิม ท่ีไดรับการ เพื่อใชประโยชน

และอุปโภค - บริโภค 2 .00 ม. พัฒนาเพิ่มมาก อุปโภคบริโภค และ
ขอบัญญัติ 61 ใหกับประชาชนในพื้น ขึ้น ทําเกษตร

ท่ี และใกลเคียง

 -  - 394,000 - 100,000 - 4,535,924  -  -  -
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รวมจํานวน 6 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๑ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
       และ  ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    ๒.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพื่อใหเกิดการสรางงาน จัดฝกอบรม หรือใหความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุม เกิดการสรางงาน กอง
ระยะส้ัน สรางรายไดและสรางอาชีพ ชวยเหลือจัดฝกอบรม อาชีพ และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม

ในชุมชน สมาชิกขั้นพื้นฐานและขั้น ชุมชนสามารถพัฒนา
 - เพื่อเสริมสรางความเขม เพิ่มทักษะ ใหเกิดการพึ่งพา
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ตนเองของชุมชนได
นําไปสูการจัดปญหาความ อยางย่ังยืน

2 โครงการสงเสริมการพัฒนา เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ 30,000 - 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูพิการ และ กอง
อาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีสนใจ คนพิการ ผูดอยโอกาส จํานวนคนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการ สวัสดิการสังคม
และผูดอยโอกาส ไดรับการพัฒนาและสงเสริม พัฒนา ทักษะอาชีพ

ทักษะอาชีพท่ีเหมาะสม ท่ีเหมาะสม
 เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาสมีรายได
เพิ่มขึ้น
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๒.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 อุดหนุนกลุมอาชีพ  - พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณใน 30,000 - - - - จํานวนกลุม ประชาชนมีความรู กอง
"กลุมทอเส่ือกกบานบุตาริด" ภูมิปญญาของชุมชน การดําเนินงานของ ในการจัดต้ัง และมีทักษะในการ สวัสดิการสังคม

 - เพื่อใหประชาชนไดรับ ทอเส่ือกก ประกอบอาชีพ
การฝกอบรมเพิ่มทักษะ มากขึ้น
 - เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของกลุม

4 อุดหนุนโครงการศูนย  - เพื่อเปนการเสริมสราง จัดกิจกรรมสรางความ 10,000 - - - -  - ครอบครัวใน  - เกิดความรัก ความ กอง
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ความสัมพันธของสมาชิกใน สัมพันธใหกับครอบครัว หมูบานมีภูมิคุม เขาใจซึ่งกัน สวัสดิการสังคม
ตําบลทะเมนชัย ครอบครัวและลดชองวาง  ในเขตตําบลทะเมนชัย กันเปนรั้วท่ีมี

ระหวางวัย ความเขมแข็ง

 -  - 120,000 50,000 80,000 80,000 80,000  -  -  -

หนา | 118

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

รวมจํานวน 4 โครงการ



     ๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง  - เพื่อเปนการอนุรักษ อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละท่ีเพิ่มขึ้น ประชาชนได กอง
จังหวัดบุรีรัมย "โครงการ ประเพณีจังหวัดบุรีรัมยและ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ของรายไดจาก มาทองเท่ียว ชมการ การศึกษาฯ
จัดงานประเพณีขึ้น สงเสริมการทองเท่ียว การทองเท่ียว จัดการประเพณี
เขาพนมรุง" ขึ้นเขาพนมรุง

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน  - เพื่อสรางจิตสํานึกของคน  - คนบุรีรัมยมีจิตสํานึก 5,000 - - - -  -ระดับความ  - การสงเสริมและ จังหวัดบุรีรัมย
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี รักชาติ จงรักภักดี" สําเร็จของ อนุรักษศิลปะ กองการศึกษา
บุรีรัมย ในสถาบัน มีความรักชาติ  - นักทองเท่ียวท้ัง กิจกรรม วัฒนธรรมระเพณี ศาสนาและ
(งานวันสถาปนาเมืองแปะ) รักแผนดิน ชาวไทยและชาวตางชาติ โบราณใหคงอยูและ วัฒนธรรม

 - เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม รูจักจังหวัดบุรีรัมย สืบสานถึงอนุชน
ประเพณีโบราณใหคงอยูและ รุนหลัง
สือสานถึงอนุชนรุนหลัง

 -  - 25,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -  -  -
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รวมจํานวน 2 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตที่ดี
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการปองกันและชวย  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ  - ประชาชนท่ี สํานักปลัด
เหลือผูประสบสาธารณภัย ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี ผูประสบภัยได ประสบภัยไดรับการ
และภัยพิบัติตางๆ รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ รับการชวยเหลือ ชวยเหลือเบ้ืองตน

เบ้ืองตน มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการปองกันและลด เพื่อใหประชาชนท่ีใชรถใช ต้ังจุดใหบริการประชาชน 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000  - รอยละ70 ปะชาชนมีความ สํานักปลัด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง ถนนในชวงเทศกาลมี ในพื้นท่ีรับผิดชอบในเขต ประชาชนเดิน ปลอดภัยในการใชรถ (งานปองกันฯ)
เทศกาลปใหมและ ความปลอดภัยในชีวิตและ อบต.ทะเมนชัย ทางปลอดภัย ในชวงเทศกาล
วันสงกรานต ทรัพยสิน  - รอยละ50

อุบัติเหตุลดลง

3 โครงการฝกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใหความรู เจาหนาท่ี 40,000 - - 100,000 - รอยละ 50 อปพร. มีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
อาสาสมัครปองกันภัยฝาย การทํางานของ อปพร. อาสาสมัครปองกันฝาย อปพร.ความ ในการปฏิบัตหนาท่ี (งานปองกันฯ)
พลเรือน ในพื้นท่ี อบต.ทะเมนชัย พลเรือน พรอมในการ

ปฏิบัติหนาท่ี
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวาที่ โครงการ วัตถุประสงค

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 โครงการใหความรูเกี่ยวกับ  - เพื่อเสริมสรางวินัยจราจร ขาราชการ เยาวชน  อปพร. - 15,000 - - -  - รอยละ 50  - มีความเปนระเบียบ สํานักปลัด
กฎหมายและวินัยจราจร ใหกับกลุมเปาหมาย ผูนําชุมชน และประชาชน กลุมเปาหมาย  - อุบัติเหตุลดลง (งานปองกันฯ)

 - เพื่อใหเขาใจกฎจราจร จัดอบรมใหความรูกฎหมาย มีระเบียบ  - ประชาชนมีวินัย
 - ฝกระเบียบใหเกิดขึ้น และวินัยจราจร ,กฎจราจร การจราจร
ในชุมชน

 -  - 190,000 155,000 140,000 240,000 140,000  -  -  -
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รวมจํานวน 4 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการจัดงาน เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด  เด็ก เยาวชนและผูรวมงาน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนได กองการศึกษา
วันเด็กแหงชาติ กลาทํา กลาแสดงออก ในเขตพื้นท่ีตําบลทะเมนชัย เยาวชน และ รับการเสริมสรางเปด ศาสนาและ

ในส่ิงท่ีดีงาม จํานวน 10 หมูบาน ประชาชนท่ีเขา โอกาสใหแสดงออก วัฒนธรรม
รวมงาน ไดรับการพัฒนาใหดี

2 อุดหนุนโครงการกอสราง  - เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ ทําการกอสรางศูนยพัฒนา 2,956,000 2,956,000 2,956,000 2,956,000 - ระะดับความ  - เด็กนักเรียนศูนย กองการศึกษา
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดีและเติบโตตามวัย เด็กเล็ก พึงพอใจตอ พัฒนาเด็กเล็กไดมี ศาสนาและ
(จากกรมสงเสริมปกครอง  - เพื่อใหเด็กนักเรียนศูนย (ตามแบบแปลนท่ีกําหนด) ผูปกครอง เด็ก สถานท่ีสําหรับศึกษา วัฒนธรรม
ทองถิ่น) พัฒนาเด็กเล็กไดมีพื้นท่ี  - เปนสถานท่ีสําหรับ

สําหรับการศึกษาเลาเรียน สงเสริมพัฒนาการ
ใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อจัดหาส่ือการเรียน เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 137,700 - - - - จํานวนเด็ก สงเสริมพัฒนา กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา การสอน วัสดุการศึกษา เด็กเล็ก นักเรียนใน การเรียนรูของ ศาสนาและ

และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศพด.ท่ีไดรับ เด็ก ศพด. วัฒนธรรม
จัดสรร
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หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร 2,376,900 - - - - รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับ นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ
สังกัด อบต.ทะเมนชัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียน โรงเรียนใน สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม

คณะกรรมการการศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง 5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  - โรงเรียนบานหนองไทร อาหารครบ 5 หมู

 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

5 อาหารเสริม (นม)  - เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย  - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 1,094,152 1,073,073 1,105,700 1,105,700 1,105,700 จํานวนนักเรียน  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี อาหารเสริม (นม) ใหกับ ท่ีไดรับอาหาร แข็งแรง มีโภชนา ศาสนาและ

โรงเรียนจํานวน 5 แหง เสริม (นม) การท่ีดี วัฒนธรรม
 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา



      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา - 153,000 164,900 164,900 164,900 รอยละ 50 เด็กนักเรียนศูนยฯ กองการศึกษา
คาจัดการเรียนการสอนของ ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานราง เด็กเล็กวัดอัมพวัน ของเด็กศูนยฯ ไดรับการพัฒนาครบ ศาสนาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กายอารมณ - จิตใจ สังคม หนองมวง ไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดานดานราง วัฒนธรรม
วัดอัมพวันหนองมวง และสติปญญา กาย อารมณ - จิตใจ
(รายหัว) สังคมและสติปญญา

7 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน  - เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา เด็กนักเรียนศูนยพัฒนา - 67,800 67,800 67,800 67,800 รอยละ 50 เด็กนักเรียนมีเครื่อง กองการศึกษา
คาใชจายในการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานราง เด็กเล็กวัดอัมพวัน ของเด็กศูนยฯ แบบครบทุกคนสราง ศาสนาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กายอารมณ - จิตใจ สังคม หนองมวง ไดรับการพัฒนา ความเปนระเบียบ วินัย วัฒนธรรม
วัดอัมพวันหนองมวง และสติปญญา (คาหนังสือเรียน อุปกรณ ในการจัดการเรียน

 - เพื่อใหเด็กนักเรียนมีเครื่อง การเรียน คาเครื่องแบบ การสอน
แบบเหมือนกันสรางความ นักเรียน และคากิจกรรม
เปนระเบียบและวินัยในการ พัฒนาผูเรียน)
จัดการเรียนการสอน
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 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

8 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร - 441,000 475,300 475,300 475,300 รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน กลางวันใหกับศูนยพัฒนา กลางวันสําหรับ นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ
หนองมวง เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม

5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
อาหารครบ 5 หมู

9 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร - 376,000 378,000 378,000 378,000 รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองไทร กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษา 5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาหารครบ 5 หมู

10 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร - 376,000 416,000 416,000 416,000 รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองบัว กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษา 5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาหารครบ 5 หมู

หนา | 125

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

11 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร - 792,000 796,000 796,000 796,000 รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนบานหนองมวง กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษา 5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาหารครบ 5 หมู

12 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพื่อสนับสนุนอาหาร  - เพื่อจายเปนคาอาหาร - 336,000 336,000 336,000 336,000 รอยละ 50  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนบานหบริหารชนบท กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน นักเรียนไดรับ อนามัยท่ีดีและ เจริญ ศาสนาและ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สารอาหารครบ เติบโตตามวัย วัฒนธรรม
คณะกรรมการการศึกษา 5 หมู  - นักเรียนไดรับสาร
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาหารครบ 5 หมู

 -  - 6,604,752 6,610,873 6,735,700 6,735,700 3,779,700  -  -  -
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 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รวมจํานวน 12 โครงการ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง  - เพื่อใหประชาชนมีความ ประชาชน นักเรียน 20,000 - - 20,000 - จํานวนผูเขารับ ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด
โรคไขเลือดออก โรคเอดส รูเกี่ยวกับการปองกันโรค นักศึกษา เยาวชน การอบรมตาม รูจักปองกันโรคตางๆ (งาน
และโรคอุบัติใหม ไขเลือดออก โรคเอดส ในพื้นท่ีตําบลทะเมนชัย โครงการ ท่ีจะเกิดขึ้น สาธารณสุข)

และโรคอุบัติใหม

2 โครงการซอมแซมครุภัณฑ  - เพื่อซอมแซมครุภัณฑให  - ซอมครุภัณฑเครื่องพน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเครื่อง  - ไดเครื่องมือ งาน
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง คงสภาพท่ีสามารถใชงาน หมอกควัน และอุปกรณี ท่ีไดรับการซอม เครื่องใชท่ีพรอมใช สาธารณสุข
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ได อื่นๆ แซม งาน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

3 โครงการปองกันและควบคุม  - ควบคุมและปองกันการ  - จัดซื้อนํ้ายาเคมีในการ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 รอยละ 50  - พื้นท่ีตําบล งาน
โรคติดตอ แพรระบาดของโรค เชน กําจัดยุง ของพื้นท่ีไดรับ ทะเมนชัยปราศจาก สาธารณสุข

โรคประจําถิ่น หรือโรค  - จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้า การควบคุมโรค โรคไขเลือดออก
ระบาดรายแรงท่ีเกิดตาม  ยุงลาย ฯลฯ
ฤดูกาล เชน โรคฉี่หนู  - คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
โรคไขหวัดนก ไขหวัด นํ้ามันหลอล่ืน
สายพันธุใหมฯลฯ
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 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อปองกันและควบคุม ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนประชากร สามารถควบคุมและ สํานักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ โรคพิษสุนัขบา และควบคุมโรคพิษสุนัขบา สุนัข แมว ท่ีได ปองกันการแพร
สุนัขบาฯ  ตามปณิธาน ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ ตัวละ30 บาท ท้ังท่ีมีเจาของ รับวัคซีนปองกัน ระบาดของโรคพิษ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานอง พระเจานองนางเธอ และไมมีเจาของ ฯ สุนัขบาฯ ได
นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนารี (ขับเคล่ือน) วรชัตติยราชนารี

5 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อสํารวจขอมูลจํานวน สํารวจขอมูลจํานวนสัตว 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชากร สามารถรูจํานวน สํานักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว และขึ้นทะเบียนสัตวภายใน สุนัข แมว ประชากรสุนัขและ
สุนัขบาฯ  ตามปณิธาน ท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ พื้นท่ี อบต.ทะเมนชัย ท่ีมีเจาของและ แมว ท้ังท่ีมีเจาของ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนาง ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ ไมมีเจาของ และไมมีเจาของ
เธอ เจาฟาจุฬาภรณ พระเจานองนางเธอ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
กรมพระศรีสวางควัฒน อัครราชกุมารีกรมพระศรี
วรชัตติยราชนารี สวางควัฒนวรชัตติยราชนารี
(สํารวจและขึ้นทะเบียน)
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(งบอุดหนุน + งบ อบต.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

(งบอุดหนุน + งบ อบต.)

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 โครงการการบริการแพทย  - เพื่อใหบริการชวยเหลือ ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 48,000 96,000 96,000 96,000 96,000  - รอยละ50ของ ผูไดรับบาดเจ็บจาก งานสาธารณสุข
ฉุกเฉิน (Emergency ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ในพื้นท่ี ประชาชนไดรับ อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย สํานักปลัด
Medical Services - EMS) หรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุด เขตอบต.ทะเมนชัยและพื้น การชวยเหลือ ฉุกเฉิน ไดรับการชวย

เกิดเหตุ และสงตอไปรักษา ท่ีใกลเคียงไดรับการ อยางทันทวงที เหลือ อยางรวดเร็ว
ท่ีโรงพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  - รอยละ50ของ ปลอดภัย ถูกตองตาม
 - เพื่อใหบริการชวยเหลือผู และสงตอไปรักษาท่ี รพ. ประชาชนมี มาตรฐาน และสงตอ
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ใกลท่ีสุดโดยมีความรวดเร็ว ความพึงพอใจ ไปรักษาที่โรงพยาบาล
หรือปวยฉุกเฉินไดรับการ ปลอดภัยถูกตองตาม ท่ีใกลท่ีสุด
ชวยเหลืออยางรวดเร็ว มาตรฐานอยางนอย
ปลอดภัย ถูกตองตาม รอยละ 50
มาตรฐานลดความรุนแรง
ของการบาดเจ็บและอาการ
ปวย ท่ีอาจสงผลถึงชีวิตได
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ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 โครงการปองกันและแกไข เพื่อเสริมสรางสติปญญาของ ประชาชนในพื้นท่ีตําบล - 20,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 50 ของ  - สถานการณโรค สํานักปลัด
ปญหาโรคขาดสารไอโอดีน เด็กไทยใหเต็มศักยภาพและ ทะเมนชัย รณรงค อบรมให ประชาชนใน ขาดสารไอโอดีน
อยางเขมเข็งย่ังยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ ความรูเรื่องสารไอโอดีน รูวิธีดูแลตัวเอง  - ประชาชนมี

ประชากรทุกกลุมวัยโดยการ คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ขจัดปญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนใหหมดไปจาก
ประเทศไทยอยางย่ังยืน

8 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานหนองมวง หมูท่ี 4 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

9 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพื่อใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก อบรม และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพื่อลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองมวง หมูท่ี 4 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป

และมะเร็งเตานม
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองมวง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 4 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

11 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

12 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพื่อใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา อบรม รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพื่อใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน  บานบริหารชนบท รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
หมูท่ี 6
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วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานบริหารชนบท หมูท่ี 6 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

14 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพื่อใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก อบรม และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพื่อลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองไทร หมูท่ี 8 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป

และมะเร็งเตานม

15 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองไทร ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 8 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย
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ที่

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

16 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานหนองไทร หมูท่ี 8 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

17 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

18 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง บานหนองบัว ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
หมูท่ี 9 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 133

วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวาที่ โครงการ

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

19 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,000 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานหนองบัว  หมูท่ี 9 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

20 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

21 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพื่อใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา อบรม รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพื่อใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10

หนา | 134

วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

22 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 7,000 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

23 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟู  - เพื่อใหความรู ทักษะของ จัดอบรมใหความรู 4,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
ความรู พัฒนาศักยภาพ อสม. แกนนําออกกําลังกาย แกนนํา อบรม รู ความเขาใจ เรื่อง
ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ  - เพื่อใหชุมชนมีสุขภาพ โรคภัยไขเจ็บและการ
หมูบาน รางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11

24 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 8,000 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 135

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

25 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 7,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานหนองนํ้าขุน หมูท่ี 11 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

26 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 7,500 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานบุตาริด หมูท่ี 12 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

27 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพื่อใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก อบรม และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพื่อลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานบุตาริด หมูท่ี 12 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป

และมะเร็งเตานม

หนา | 136

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,000 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานบุตาริด หมูท่ี 12 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

29 อุดหนุนโครงการรณรงคให  - เพื่อใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง 6,000 - - - - จํานวนผูเขา กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ความรู ตรวจคัดกรองมะเร็ง มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก อบรม และใสใจการดูแล
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม  - เพื่อลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ สุขภาพตนเอง
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก สตรีอายุ 30-60 ป

และมะเร็งเตานม

30 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 7,500 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

หนา | 137

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

31 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

32 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,000 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย

33 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 8,000 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา
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(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

34 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,000 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานนอยพัฒนา หมูท่ี 16 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

35 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิต  - เพื่อใหลูกบานสามารถ จัดอบรมใหความรู 6,900 - - - - จํานวนผูเขา  - มีความรูความเขาใจ สํานักปลัด
พิชิตสุขภาพใจ ปฏิบัติตนแกไขปญหาและ ความเขาใจใหกับกลุม อบรม เกี่ยวกับการดูแล
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ขจัดความเครียดไดอยาง เปาหมาย สุขภาพจิต

ถูกวิธี

36 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ จัดอบรมใหความรู 6,500 - - - - จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความ เบ้ืองตนเพื่อคนหาภาวะเส่ียง ความเขาใจใหกับกลุม อบรม การดูแลอยางถูกตอง
ดันโลหิตสูง ของโรคเบาหวานและความ เปาหมาย  -ไดรับความรวมมือ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 ดันโลหิตสูง จากภาคีเครือขายใน

 - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี ชุมชนในการดูแล
ความรูความเขาใจในการ สุขภาพ
ดูแลตัวเองใหปลอดภัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

37 อุดหนุนโครงการแลกเปล่ียน  - เพื่อปองกันควบคุมไมให จัดอบรมใหความรู 6,600 - - - - จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมีความ สํานักปลัด
เรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา เกิดการระบาดของโรคพิษ เกี่ยวกับการปองกันโรค อบรม รู ทัศนคติและการ
บานใหมอัมพวัน หมูท่ี 17 สุนัขบา พิษสุนัขบา ปฏิบัติท่ีถูกตองเกี่ยว

กับโรคพิษสุนัขบา

38 อุดหนุนตามแนวทางโครงการ เพื่อสนับสนุนการดําเนิน อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน - 200,000 - - - จํานวนผูเขารับ ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
พระราชดําริดานสาธารณสุข งานตามแนวทางโครงการ คณะกรรมการชุมชนในการ การอบรมตาม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับคณะกรรมหมูบาน/ พระราชดําริดานสาธารณสุข ดําเนินงานตามแนวทาง โครงการฯ จากการดําเนินงาน
ชุมชน 10 หมูบาน โครงการพระราชดําริดาน ตามแนวทางโครงการ

สาธารณสุข  หมูบานละ พระราชดําริดาน
 20,000.- บาท สาธารณสุข

39 โครงการใหความรูมะเร็ง  - เพื่อใหความรูในเรื่อง จัดอบรมใหความรูเรื่อง - - 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารับ กลุมสตรีตระหนัก สํานักปลัด
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูกและเตานม การตรวจมะเร็งปากมดลูก การอบรมตาม และใสใจการดูแล

 - เพื่อลดอุบัติการณของการ และมะเร็งเตานมใหกับ โครงการฯ สุขภาพตนเอง
เกิดโรคงมะเร็งปากมดลูก ประชาชนในพื้นท่ี
และมะเร็งเตานม
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(เงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

40 โครงการใสใจสุขภาพ  - เพื่อใหกลุมดังกลาวมี จัดอบรมใหความรู - - 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารับ  -กลุมเปาหมายไดรับ สํานักปลัด
หางไกลโรคเบาหวาน ความรูความเขาใจในการ ความเขาใจใหกับประชาชน การอบรมตาม การดูแลอยางถูกตอง
ความดันโลหิตสูง ดูแลตัวเองใหปลอดภัย ในพื้นท่ี โครงการฯ  -ไดรับความรวมมือ

หางไกลโรค จากภาคีเครือขายใน
ชุมชนในการดูแล
สุขภาพ

41 โครงการบานสะอาด อนามัยดี เพื่อสรางจิตสํานึกและความ จัดอบรมใหความรู - - 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารับ ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด
ชีวิตสมบูรณ ตระหนักใหประชาชนมี ความเขาใจใหกับประชาชน การอบรมตาม ในการดํารงชีวิต

ความใสใจตอสุขภาพและ ในพื้นท่ี โครงการฯ และใสใจสุขภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีดี ตลอดเวลา

42 โครงการสงเสริมโภชนาการ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ จัดอบรมใหความรู - - 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขารับ ประชาชนมีรางกาย สํานักปลัด
และสุขภาพอนามัยแก รางกายแข็งแรงและสราง ความเขาใจใหกับประชาชน การอบรมตาม แข็งแรงและมีความ
ประชาชน ความสามัคคีเปนหมูคณะ ในพื้นท่ี โครงการฯ สามัคคี

 -  - 668,000 716,000 696,000 716,000 696,000  -  -  -
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รวมจํานวน 42 โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการสนับสนุน  - เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของ อุดหนุนใหกับกิจการกิ่งกาชาด - 40,000 40,000 40,000 40,000  - กิจกรรมดัง  - มีสวนรวมในการจัด กอง
กิจการก่ิงกาชาดอําเภอ ก่ิงกาชาด อ.ลําปลายมาศในการ อําเภอลําปลายมาศ ในโครงการ กลาวบรรลุตาม กิจกรรมของ สนง. สวัสดิการสังคม
ลําปลายมาศ ในการรับบริจาค ออกหนวยบริการรับบริจาค ดังกลาว และชวยเหลือ วัตถุประสงค เหลากาชาด จ.บุรีรัมย
โลหิต อวัยวะดวงตาและการ โลหิตอวัยวะและดวงตา ผูประสบสาธารณภัย ผูดอย  - ความสําเร็จ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  - เพื่อชวยเหลือสังคมและ โอกาส และผูยากไร ในการชวยเหลือ  - สามารถใหความชวย
ผูดอยโอกาสและผูยากไร กิจกรรมสาธารณกุศลตางๆ ประชาชน เหลือประชาชนได

2 อุดหนุนโครงการใหความชวย  - เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให - - 10,000 10,000 10,000 รอยละความ  - ประชาชนมีคุณภาพ กอง
เหลือประชาชนตามภารกิจ จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย สําเร็จในการ ชีวิตท่ีดีข้ึนมีหนวยงานท่ี สวัสดิการสังคม
ของเหลากาชาดจังหวัด กิจกรรมอันเปน อุดหนุน เปนศูนยกลาง
บุรีรัมย สาธารณประโยชน

3 อุดหนุนโครงการหารายได  - เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให 10,000 10,000 - - - รอยละความ  - ประชาชนใน กอง
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย สําเร็จในการอุด จังหวัดบุรีรัมย สวัสดิการสังคม
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมอันเปน หนุน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

สาธารณประโยชน

 -  - 10,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

รวมจํานวน 3 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02

ในการรับบริจาคโลหิตอวัยวะ



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา  เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมกลุม จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ 100,000 - 30,000 30,000 30,000  จํานวนผูสูงอายุ   - ผูสูงอายุไดรวมกลุม กอง
ศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียน ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ในเขตพื้นท่ีท่ีสนใจสมัคร ท่ีเขารวม กันเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ"   เพื่อใหผูสุงอายุไดรับความ เขารวมโครงการ กิจกรรม/   - ผูสูงอายุไดใชเวลา

สุข สนุกสนานมีความภาค โครงการ วางใหเกิดประโยชน

2 โครงการเติมคุณคาและรวม  - เพื่อใหเห็นคุณคาและ ผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบล 30,000 - - - - จํานวนผูเขา  - ผูเขารวมโครงการรู กอง
รักษา สานตอภูมิปญญา ภูมิปญญาของผูสูงอายุ ทะเมนชัย รับการอบรม จักภูมิปญญาของ สวัสดิการสังคม
ทองถิ่นของผูสูงอายุใหคง  - เพื่อคนหาและสืบสาน ตามโครงการฯ ทองถิ่น
อยูคูลูกหลานสืบไป ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู  - สามารถนําความรู

 - เพื่อพบปะแลกเปล่ียน ไปถายทอดใหผูอื่น
ความรู ความคิดเห็นและใช และนํามาปรับใชใน
เวลาวางใหเปนประโยชน การดํารงชีวิตประจํา

3 โครงการเติมรัก ตอชีวิตให  - เพื่อสรางกําลังใจใหกับ  - ผูปวยเอดสและผู 30,000 - 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - ผูปวยมีกําลังใจ กอง
แกผูดอยโอกาสในสังคม กลุมผูปวยเอดส  ใหเห็น ท่ีไดรับผลกระทบ รับการอบรม สามารถท่ีจะดําเนิน สวัสดิการสังคม
(ผูปวยเอดส และครอบครัว) คุณคาของชีวิตและพรอม (คนในครอบครัวผูปวยเอดส) ตามโครงการฯ ชีวิตตอไปอยางมี

ท่ีจะดํารงชีวิตตอไป ความสุข
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา
โครงการ วัตถุประสงคที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

4 โครงการปองกันและแกไข  - เพื่อลดจํานวนสถิติของ  - จัดกิจกรรมปองกันและ 30,000 - - - - จํานวนผูเขา  - ลดจํานวนสถิติของ กอง
ปญหาการต้ังครรภกอนวัย เด็กวัยรุนท่ีต้ังครรภ แกไขปญหาการต้ังครรภ รับการอบรม เด็กวัยรุนท่ีต้ังครรภ สวัสดิการสังคม
อันควร (แกมใส...วัยเส่ียง) กอนวัยอันควร กอนวัยอันควร ตามโครงการฯ กอนวัยอันควร

 - รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก  - เด็กวัยรุนในพื้นท่ีตําบล  - เด็กวัยรุนเกิดความ
วิธีปองกันท่ีถูกวิธี ทะเมนชัยและกลุมเส่ียง และรูจักวิธีปองกันที่ถูกวิธี

5 โครงการเขาคายฝกอบรม เพื่อใหแกนนําเด็ก และ แกนนําเด็กและเยาวชนใน 50,000 50,000 30,000 - - จํานวนผูเขา แกนนําเด็กและ กอง
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ เยาวชนในเขตพื้นท่ีไดรู พื้นท่ี รับการอบรม เยาวชนในพื้นท่ีรูและ สวัสดิการสังคม
แกนนําเด็ก และเยาวชน และเขาใจถึงบทบาทและ ตามโครงการฯ เขาใจถึงบทบาทและ
ในพื้นท่ีตําบลทะเมนชัย หนาท่ี หนาท่ีท่ีสําคัญ

6 โครงการเขาคายกิจกรรม  - เพื่อปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว - - - - 20,000 จํานวนผูเขา เด็กเยาวชนและ กอง
ครอบครัวเพื่อปองกันและ และผูปกครองไดเล็งเห็น กลุมสุมเส่ียง รับการอบรม ผูปกครองรูและเขาใจ สวัสดิการสังคม
แกไขปญหาการติดเกมส ปญหาท่ีเกิดขึ้น ตามโครงการฯ ถึงท่ีมาของปญหาท่ี
ออนไลนและติดเพื่อน   - เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ ทําใหเด็ก เยาวชนติด

ผูปกครองสามารถพัฒนา เกมส
ตัวเองรูบทบาทหนาท่ีท่ี
ตองทําเพื่อจะนําไปสูการ
ปองกันการติดเกมส
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 โครงการเยาวชนรุนใหม  - เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึง  - จัดเขาคายอบรมปรับเปล่ียน 50,000 - - - - จํานวนผูเขา  - เยาวชนรับรูปญหา สํานักปลัด
รวมใจตานภัยยาเสพติด ปญหาและพิษภัยของ พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยา รับการอบรม และพิษภัยของ

ยาเสพติด เสพติดและกลุมเส่ียงใน ตามโครงการฯ ยาเสพติด
 - เพื่อสรางผูนําเยาวชนใน เขตพื้นท่ีอบต. ใหมีกิจกรรม  - เยาวชนสามารถ
การตอตานและปองกันการ รวมกัน
แพรระบาดของยาเสพติดใน และตอตานการแพร
สถานศึกษาและชุมชน ระบาดของยาเสพติด

8 โครงการพัฒนาและเพิ่ม เพื่อเปนการสนับสนุนการ กลุมสตรีในเขตพื้นท่ีตําบล 50,000 - 50,000 50,000 50,000 จํานวนสตรี กลุมสตรีไดดําเนิน กอง
ศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นท่ี ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา ทะเมนชัย กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการสังคม
ตําบลทะเมนชัย และเพิ่มศักยภาพบทบาท และเพิ่มศักยภาพ

สตรีในเขตพื้นท่ีตําบล บทบาทสตรีในเขต
ทะเมนชัย พื้นท่ีตําบลทะเมนชัย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

เปนแกนนําในการปองกัน

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9 โครงการกอสราง/จัดต้ังศูนย เพื่อเปนศูนยกลางการให ผูพิการในเขตพื้นท่ีบริการ 100,000 - - - - ระดับความ ผูพิการมีศูนยกลางใน กอง
บริการคนพิการท่ัวไป บริการขอมูลขาวสารเกี่ยว ท้ังหมด สําเร็จของ การขอรับบริการขอมูล สวัสดิการสังคม

กับสิทธิประโยชน สวัสดิการ การจัดต้ัง ขาวสาร เก่ียวกับสิทธิ
และความชวยเหลือตางๆ ประโยชนสวัสดิการ
ท่ีผูบริการรองขอ และสามารถประสาน

ขอรับการชวยเหลือ
ตางๆไดสะดวก

10 โครงการขยายผลการจัดต้ัง   - เพื่อเปนศูนยกลางใน  - กอสรางอาคาร 1,000,000 - - - - ผูสูงอายุมีสถาน ผูสูงอายุมีสถานท่ี กอง
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การใหความชวยเหลือใน  - จัดหาวัสดุฯ ครุภัณฑ ท่ีทํากิจกรรม ท่ีเปนศูนยกลางใน สวัสดิการสังคม
สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน สํานักงาน ฯลฯ ตางๆ การจัดกิจกรรมตางๆ
(ศพอส.) และฟนฟูสมรรถภาพทาง  - จัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพ และไดรับการสงเสริม

ดานรางกายอารมณจิตใจ ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การชวยเหลือตางๆ
ตลอดจนฝกอาชีพเสริม (ตามแบบแปลน อบต.กําหนด) ในการฟนฟูสมรรถ
ตางๆท่ีเหมาะสมแก ภาพ ทางดานรางกาย
ผูสูงอายุ จิตใจ อารมณ
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

11 โครงการศูนยพัฒนา   - เพื่อเปนศูนยกลางใน ผูสูงอายุในพื้นท่ีตําบล - - 100,000 100,000 100,000 ความสําเร็จของ ผูสูงอายุไดรวม กอง
คุณภาพชีวิตและสงเสริม การทํากิจกรรม ผส.และให ทะเมนชัย กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมตางๆ และ สวัสดิการสังคม
อาชีพผูสูงอายุ ความชวยเหลือในการดํารง  - จัดหาวัสดุฯ ครุภัณฑ ไดรับการสงเสริมการ
(ศพอส.) ชีวิตขั้นพื้นฐานและฟนฟู สํานักงาน ฯลฯ ชวยเหลือตางๆในการ

สมรรถภาพทางดานรางกาย  - จัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพ ฟนฟูสมรรถภาพ
อารมณจิตใจตลอดจนฝก ชีวิตและสงเสริมอาชีพ ทางดานรางกาย
อาชีพเสริมตางๆท่ีเหมาะสม ผูสูงอายุ จิตใจ อารมณ
แกผูสูงอายุ

12 โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมาย ผูบริหาร ผูนําชุมชน - 15,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา กลุมเปาหมายมี กอง
คุณภาพชีวิตเด็กและสตรี มีความรูความเขาใจ ผูแทนสตรี ผูแทนเด็ก รับการอบรม จิตสํานึกในการดําเนิน สวัสดิการสังคม
เพื่อปองกันและยุติปญหา และเห็นความสําคัญของ เยาวชน ตามโครงการฯ ชีวิตถอยทีถอยอาศัย
ความรุนแรงในครอบครัว ปญหาความรุนแรง ซึ่งกันและกัน

รูถึงโทษทัณฑ และการคุม
ครองทางกฎหมายและรวม
เปนเครือขายเฝาระวังปญหา

หนา | 147

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

13 โครงการเสริมสรางความรู  - สงเสริมใหผูอายุไดมีความรู  ผูสูงอายุ จํานวน 100 คน - 15,000 - 20,000 20,000 จํานวนผูเขา  - กลุมเปาหมายมี กอง
เรื่องกฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสิทธิ รับการอบรม ความรูเกี่ยวกับ สวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุ และการดูแล ตาม  พ.ร.บ. ผูสูงอายุ ตามโครงการฯ กฎหมายเพื่อรักษา
สุขภาพสําหรับผูสูงอายุ สิทธ์ิของตัวเอง
ในพื้นท่ี

14 กิจกรรมเตนเขาจังหวะ  - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ ผูสูงอายุ 100 คน - - - 40,000 40,000 จํานวนผูท่ีสนใจ เกิดการมีสวนรวม กอง
(เตนบาสะโลป) ไดฝกทักษะดานความจํา จัดกิจกรรมจํานวน 2 วัน เขารวมกิจกรรม ของกลุมเปาหมาย สวัสดิการสังคม

ปองกันโรคอัลไซเมอร สุขภาพรางกายแข็ง
 - เพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุ แรง และผอนคลาย
ไดรับความสุข สนุก สนาน เมื่ออยูรวมกัน
และผอนคลายจากปญหาตางๆ
 - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี
สุขภาพกายท่ีแข็งแรงและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

15 โครงการฝกอบรมและ  - เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ  - ผูสูงอายุ - - - 82,000 82,000 กลุมเปาหมาย  - กลุมเปาหมาย กอง
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา วิสัยทัศนใหกับผูเขา  - ผูดูแลผูสูงอายุ มีความรูและ สามารถนําส่ิงท่ีได สวัสดิการสังคม
ทักษะการเรียนรูตามอัธยาศัย รวมกิจกรรม สามารถนํามา เรียนรูมาประยุกต
ของชมรมผูสูงอายุ และองคกร  - เพื่อสงเสริมการเรียนรู พัฒนาตนเอง และปรับใช
ภาคีเครือขายในเขต อบต. กระบวนการดําเนินงาน  - กลุมเปาหมาย มี
ทะเมนชัย และองคความรูตางๆท่ีได ความรู ประสบการณ

จากพื้นท่ีตนแบบมาปรับ และแนวคิดในการ
ใชในการพัฒนาองคกรและ บริหารจัดการให
ชุมชนของตนเอง เหมาะสม

16 โครงการสงเสริมเยาวชนรูคิด  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ คณะบริหารสภาเด็ก - 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูเขา  - กลุมเปาหมายรูคิด กอง
รูทันเพื่อลดความเส่ียงจาก เยาวชนรูคิด รูทัน กับปญหา และเยาวชน รับการอบรม รูทันกับปญหายาเสพ สวัสดิการสังคม
ปญหายาเสพติดและการมี ยาเสพติดและปญหาเพศศึกษา ในพื้นท่ี ตามโครงการฯ ติด และปญหาการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  - เพื่อปองกันและแกไขปญหา เพศสัมพันธกอนวัย

ยาเสพติดและตั้งครรภกอนวัย อันควร
 - เพื่อสงเสริมและปลูกฝง  - เด็กวัยรุนรูจักวิธี
คุณธรรม จริยธรรมโตไปจะ ปองกันท่ีถูกวิธี
ไดไมโกง
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 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

17 โครงการสายสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน ผูสูงอายุท่ีอยูกับครอบครัว - - 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา สมาชิกในครอบครัว กอง
รักสามวัยในครอบครัว ครอบครัวไดทํากิจกรรม จํานวน 30 ครอบครัว รับการอบรม มีความรัก ความอบอุน สวัสดิการสังคม

รวมกัน ทําใหเกิดความรัก (90 คน) ตามโครงการฯ มากขึ้น มีความเขาใจ
ความอบอุนในครอบครัว กันมากขึ้น

18 โครงการปรับปรุงส่ิงอํานวย  - เพื่อใหกลุมเปาหมาย เพื่อจัดหา/ปรับปรุง - - - 100,000 100,000 ความพึงพอใจ  - ประชาชนท่ัวไป กอง
ความสะดวกใหแกคนพิการ เขาถึงและใชประโยชนได ส่ิงอํานวยความสะดวก ของผูใชงาน คนพิการ ผูสุงอายุ สวัสดิการสังคม

 ๕ ประเภท คือ หองนํ้า ไดใชประโยชน
ทําท่ีจอดรถ  ทางลาด จากส่ิงอํานวยความ
ศูนยขอมูลขาวสาร สะดวกไดจริง และ
ปายสัญลักษณ มีความพรอมในการ

รับประชาคมอาเซียน
19 โครงการ "สวนสมุนไพร"  - เพื่อเปนการรวบรวมและ ทําโรงเรือน สวนสมุนไพร - - 50,000 50,000 50,000 ความสําเร็จของ  - มีสวนสมุนไพร กอง

เพื่อการอนุรักษภูมิปญญา อนุรักษพืชสมุนไพรในทองถิ่น และจัดหาพันธุสมุนไพร โครงการ เพื่อการศึกษา คิดคน สวัสดิการสังคม
ทองถิ่นและสืบสานมรดก และชนิดท่ีใกลสูญพันธุ และเปนแหลง
จากรุนสูรุน และเปนแหลงเรียนรู ศึกษา

คิดคน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20 โครงการซอมแซมบาน  - เพื่อปรับปรุง ซอมแซมและ ผูสูงอายุท่ียากจน ยากไร - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนครอบครัว  - กลุมเปาหมายได กอง
ผูสูงอายุ ตอเติมท่ีพักอาศัย หองนํ้า ขาดผูดูแล จํานวน 10 ท่ีไดรับการชวย รับความชวยเหลือ สวัสดิการสังคม

และบริเวณพื้นท่ีท่ีผูสูงอายุใช ครอบครัว เหลือ  - กลุมเปาหมายมี (พมจ.บุรีรัมย)
ประโยชน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 - เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุได
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

21 โครงการซอมแซมบาน  - เพื่อปรับปรุง ซอมแซมและ ผูพิการท่ียากจน ยากไร - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนครอบครัว  - กลุมเปาหมายไดรับ กอง
ผูพิการ ตอเติมท่ีพักอาศัย หองนํ้า ขาดผูดูแล จํานวน 10 ท่ีไดรับการชวย ความชวย สวัสดิการสังคม

และบริเวณพื้นท่ีท่ีผูพิการใช ครอบครัว เหลือ  - กลุมเปาหมายมี (พมจ.บุรีรัมย)
ประโยชน คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 - เพื่อสงเสริมใหผูพิการไดมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

(ต้ังรับเงินอุดหนุน จาก พมจ.บุรีรัมย)

(ต้ังรับเงินอุดหนุน จาก พมจ.บุรีรัมย)

ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ศูนยบริการท่ัวไปจังหวัดบุรีรัมย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

22 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน  - เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ีเกิด - 25,000 25,000 25,000 25,000 มีสถานท่ีกลาง  - ศูนยปฏิบัติการ สํานักปลัด
อุดหนุนสนับสนุนการจัดต้ัง กระทรวงมหาดไทยวาดวย สาธารณภัย หรือภัยฉุกเฉินอ่ืนๆ เพื่อชวยเหลือ รวมในการชวยเหลือ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ คาใชจายเพื่อชวยเหลือ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ใหไดรับการ ประชาชนเมื่อ ประชาชนของ อปท.
ชวยเหลือประชาชนของ ประชาชนตามอํานาจหนาท่ี ชวยเหลือแกไขไดอยาง เกิดภัยฉุกเฉิน อําเภอลําปลายมาศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ของอปท. พ.ศ. 2560 ทันทวงที ฯลฯ (สถานท่ีกลาง) ดําเนิน
เพื่อใชเปน (สถานท่ีกลาง)  - เพื่อประสานการชวยเหลือ การเปนไปอยางมี
อําเภอลําปลายมาศ ประชาชน กรณีเกิดสาธาณภัย ประสิทธิภาพ
จังหวัดบุรีรัมย หรือภัยฉุกเฉินอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้น  - ประชาชนท่ีประสบ

ในพื้นที่ใหไดรับการชวยเหลือ ภัยในเขตพื้นท่ีของ
แกไขไดอยางทันทวงที อปท. ไดรับการชวย

เหลือไดอยางทันทวงที
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด

(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



     ๓.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

23 โครงการสงเสริมกลุม  - เพือสงเสริมกลุมอาชีพกลุม เกษตรกร ผูปลูกพืชผลทาง 5,000 - 30,000 30,000 30,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ  - ที่วาการอําเภอ

ผลิตภัณฑสินคา OTOP สินคา OTOP และเกษตรกร การเกษตรของตําบล กลุม สําเร็จของ อนุรักษศิลปะวัฒ     ลําปลายมา

ของชุมชนและจัดนิทรรศการ  - เพ่ือจัดนิทรรศการเผยแพร ผลิตภัณฑสินคา OTOP กิจกรรม นธรรมประเพณี  - กองสวัสดิการ-

ของดีประจําตําบล ผลิตภัณฑและผลผลิตทาง ประชาชนในเขตลําปลายมาศ โบราณใหคงอยูและ    สังคม

การเกษตรของพ้ืนท่ี ใหกับ และอําเภอขางเคียง สืบสานถึงอนุชนรุนหลัง
ประชาชนท่ัวไป  - ขยายตลาดสินคา
 - เพ่ือสงผลผลิตหรือผลิตภัณฑ ของเกษตรกร
ของกลุม/เกษตรกiสงประกวด

24 โครงการปองกันและแกไข  - เพื่อปองกันการแพรระบาด ผูเสพ ผูคายาเสพติด ในพื้นท่ี - - 20,000 20,000 20,000  -ระดับความ  - ปองกันการแพร สํานักปลัด
ปญหายาเสพติด ของยาเสพติดในพื้นท่ีตําบล เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สําเร็จของ ระบาดของยาเสพติด
อําเภอลําปลายมาศ  - เพื่อให อปท. ในฐานะ กลุมเส่ียงตอยาเสพติด กิจกรรม  - ลดจํานวนผูเสพ

ศูนยประสานงานปองกันและ กลุมผูใชแรงงานท่ีเส่ียงตอการ ผูคา
แกไขปญหายาเสพติด เสพยาเสพติด

 -  - 1,445,000 130,000 840,000 1,052,000 1,072,000  -  -  -
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รวมจํานวน 24 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ผลลัพธที่คาดวา

แบบ ผ.02



     ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวาย เพื่อจัดพิธีถวายดอกไมจันทน จัดพิธีถวายดอกไมจันทน 10,000 - - - - ประชาชนรวม  - พสกนิกรทุกหมู กองการศึกษา
ดอกไมจันทน ในพิธีพระเพลิง ในพิธีพระเพลิงพระบรมศพ ในพิธีพระเพลิงพระบรม พิธีดังกลาว เหลามีความสํานึกใน  ศาสนา
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ศพ วันท่ี 26 ตุลาคม และนอมรําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และวัฒนธรรม
พระปรมินทรมหาภูมิพล มหาภูมิพลอดุลเดช 2560 จํานวน 1 วัน พระมหากรุณา และแสดงความจงรัก
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร ธิคุณ ภักดี

ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560  - ประชาชนทุกหมู
เหลามีสวนรวมใน
กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ

2 โครงการถวายเทียนพรรษา  - เพื่อเปนการสืบสาน  - เชิญชวนประชาชนรวม รอยละ 50 ของ พุทธศาสนิกชนได กองการศึกษา
อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม ประชาชนรวม รวมกันบําเพ็ญกุศล  ศาสนา
ของทองถิ่นใหคงอยูตอไป ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง กิจกรรมทาง ในวันสําคัญทาง และวัฒนธรรม
 - เพื่อเปนการสงเสริมทะนุ พุทธศาสนา ศาสนามากขึ้น พุทธศาสนา
บํารุงพระพุทธศาสนา  - ถวายเทียนพรรษาและ

ปจจัยบํารุงศาสนาใน
เทศกาลเขาพรรษา
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ไมใชงบประมาณ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการสืบสานประเพณี เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมขนม ประชาชนในพื้นท่ี 30,000 30,000 0 0 0 รอยละ 50 ของ  - การแสดงออกถึง กองการศึกษา
วันสงกรานต ธรรมเนียมท่ีดีงามของ ตําบลทะเมนชัย ผูสูงอายุในพื้นท่ี ความกตัญู การ ศาสนา

ทองถิ่นใหคงอยูสือไป ตําบลทะเมนชัย อนุรักษประเพณี และวัฒนธรรม
รวมกิจกรรม ทองถิ่น

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม  - เพื่อใหนักเรียนตะหนักถึง นักเรียน ภายในเขตรับผิดชอบ - - 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา  -กลุมเปาหมายมี กองการศึกษา
จริยธรรม (คายพุทธบุตร) การมีคุณธรรม จริยธรรม ตําบลทะเมนชัย รับการอบรม ความเปนไทย มีความ ศาสนา

มีความเปนไทย ตามโครงการฯ รู ดานคุณธรรม และวัฒนธรรม
 - เพื่อเสริมสรางจิตใจใหเขม จริยธรรม สามารถนํา
แข็ง และสามารถตัดสินใจได ชีวิตประจําวันได
อยางถูกตอง อยางเหมาะสม

5 โครงการประเพณีลอยกระทง  - เพื่อเปนการขอขมาตอพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน - - - 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนฟนฟู กองการศึกษา
แมคงคาที่เราไดอาศัยน้ํากิน ไดรวมกันสืบสานประเพณี ประชาชนรวม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา
น้ําใชและไดทิ้งปฏิกูลลงแมน้ํา และวัฒนธรรมอันดีงามใหคง กิจกรรม อันดีงาม และวัฒนธรรม
 - เพื่อเปนการสงเสริม อยูสืบไป
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูสืบไป
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เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ไมใชงบประมาณ



     ๓.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 โครงการแขงขันกีฬาประจํา  - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา  - เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 90  - ลดปญหาสังคมใน กองการศึกษา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" และการออกกําลังกายและรู ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย ประชาชนรวม กลุมเด็ก เยาวชน ศาสนา

จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และวัฒนธรรม
 - เพื่อเสริมสรางความรัก  - เด็ก เยาวชน และประชาชน  - เด็ก เยาวชน
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ เกิดความรัก ความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา
และรูอภัย ภายในชุมชน ภายในชุมชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

7 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความสําเร็จและ พสกนิกรทุกหมูเหลา กองการศึกษา
รัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ พระเจาอยูหัว ตลอดจนงาน ในการจัดงานรัฐพิธี บรรลุวัตถุประสงค ของอําเภอ ลปม. ศาสนา

รัฐพิธีอื่นๆ ท่ีกระทรวง ทบวง ในวันสําคัญตางๆ มีความสํานึกในพระ และวัฒนธรรม
กรม มอบหมาย ซึ่งเปนหนาท่ี มหาธิคุณและแสดง
ของปวงชนชาวไทยทุกหมู ความจงรักภักดีตอ
เหลา และสวนราชการ
อปท. ตองรวมกันจัดพิธีให
สมพระเกียรติของพระองค
ทาน

 -  - 250,000 240,000 310,000 360,000 360,000  -  -  -
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รวมจํานวน 7 โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

สถาบันพระมหากษัตริย



     ๓.๑๑ แผนงานงบกลาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 เบ้ียยังชีพผูพิการ  - เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพให  - ผูพิการ ในเขตพื้นท่ี 3,292,800 3,388,800 3,460,000 3,940,000 4,420,000 จํานวนผูมีสิทธิ  - ผูพิการไดรับการ กอง
กับผูพิการ ตําบลทะเมนชัย รับเบ้ีย เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

2 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  - เพื่อใหการสงเคราะห  - จายเบ้ียยังชีพใหกับผูปวย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนผูมีสิทธิ  - ผูปวยเอดสไดรับ กอง
ผูปวยเอดส เอดส  จํานวน 15 คน รับเบ้ีย การเอาใจใสและมี สวัสดิการสังคม

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจายเปนเบ้ียยังชีพให จายเบ้ียยังชีพใหกัผูสูงอายุ 5,894,400 7,029,600 7,074,400 7,505,200 7,956,400 จํานวนผูมีสิทธิ  - ผูสูงอายุ ไดรับการ กอง
กับผูสูงอายุ ในเขตพื้นท่ี อบต.ทะเมนชัย รับเบ้ีย เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ข้ึนไป

 -  - 9,277,200 10,508,400 10,624,400 11,535,200 12,466,400  -  -  -
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รวมจํานวน 3 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการหมูบานสะอาด  - เพื่อลดปญหาและปริมาณ จัดกิจกรรมทําความสะอาด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความสําเร็จของ  - ปญหาขยะลดลง สํานักปลัด
ปราศจากขยะ ขยะในพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เปาหมาย  - ชุมชนมีจิตสํานึก

 - เพื่อสรางจิตสํานึกในการ  - หมูบาน 10 หมูบาน ในการท้ิงขยะ
รวมมือกับรักษาส่ิงแวดลอม  - โรงเรียน 5 แหง  - เกิดความสามัคคี
 - ชุมชนมีความสามัคคีใน  - รพ.สต.บานหนองมวง ในหมูคณะ
หมูคณะ อื่นๆ

2 โครงการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให คณะกรรมการ ทสม. 20,000 - - - - จํานวนผูเขา คณะกรรมการไดรับ สํานักปลัด
เครือขายทสม. อสม. และ กับผูนําชุมชน เครือขาย อสม. และผูนําชุมชน รับการอบรม ความรู ความเขาใจ
ผูนําชุมชน ทสม. อสม. ในดานการ ตามโครงการฯ และมีทักษะในการ

ดําเนินการขยะ ปฏิบัติงาน

 -  - 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000  -  -  -
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รวมจํานวน 2 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๔.๑๐ แผนงานการเกษตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการ "รักนํ้า รักปา  - สงเสริมใหชุมชนเขามา  - จัดหาตนไมตางๆ 20,000 20,000 5,000 5,000 5,000  -มีพื้นท่ี  - ทําใหมีพื้นท่ีสีเขียว สํานักปลัด
รักษาแผนดิน" มีสวนรวมในการแกไข ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง สีเขียวใหชุมชน เพิ่มข้ึนตามโครงการฯ

ปญหาภาวะโลกรอนโดย ภูมิทัศนในเขตพื้นท่ี อบต. เพื่อบรรเทาปญหา
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว  - เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวโดยการ ภาวะโลกรอน
 - สงเสริมสนับสนุนให ปลูกตนไมรวมท้ังมีการ  - อปท.และประชาชน
ชุมชนเปนเมืองนาอยู ปรับปรุงภูมิทัศนถนน ไดมีสวนรวมในการ
สวยงามและประชาชนมี วัฒนธรรม โดยยังคง รักษาธรรมชาติ
คุณภาพ อัตลักษณของทองถิ่นไว

2 โครงการ "1 อปท. 1 ถนน  - เพื่อกระตุนใหประชาชน ปลูกดอกไมประดับบริเวณ  - 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละความ  - เกิดความรวมมือของ สํานักปลัด
ทองถิ่นใสใจส่ิงแวดลอม" ในพื้นท่ีมีสวนรวมในการ สองขางทางถนน ระยะทาง สําเร็จของ อปท.และประชาชน

จัดการส่ิงแวดลอม ประมาณ 1,000 เมตร เปาหมาย ในพื้นที่ในการจัดการ
บริเวณถนน โครงการ สิ่งแวดลอม
 - เพื่อสงเสริมประชาชนใน  - ประชาชนในพื้นที่
พื้นท่ีรวมกันรักษาความ มีสวนรวมและมีจิต
สะอาด สํานึกในการรักษา

ความสะอาด

 -  - 20,000 45,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -
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ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา

รวมจํานวน 2 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 คาใชจายในการเลือกต้ัง  - เพื่อจัดการเลือกต้ัง  - ดําเนินการจัดการเลือกต้ัง 50,000 50,000 500,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งท่ี  - ทองถิ่นมีผูบริหาร สํานักปลัด
สมาชิกสภาและผูบริหาร ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ จัดการเลือกต้ัง และสมาชิกท่ีเปนไป
ทองถิ่น กรณีครบวาระ หรือ กรณีครบวาระหรือเลือกต้ัง ตามระบอบ

มีการเลือกต้ังซอม ซอม ประชาธิปไตย

2 โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม  - เพื่อสงเสริมใหคณะ  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 400,000 - - 400,000 - จํานวนผูเขา  - การปฏิบัติงานของ ทั้ง 5 สวน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหาร สมาชิก ผูนําชุมชน  บุคลากรของ อบต. และ รับการอบรม พนักงานสวนตําบล 1. สํานักปลัด
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบลไดศึกษา ผูนําชุมชนในเขตพื้นท่ี ตามโครงการฯ ลูกจางมีประสิทธิภาพ 2. กองคลัง
ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล ดูงานใหมีความรูความ อบต.ทะเมนชัย  - ใหบุคลากรมีความรู 3. กองชาง
ลูกจางประจํา พนักงานจาง  สามารถเพิ่มมากขึ้น ฝกอบรมศึกษาดูงานตาม ความเขาใจ ในการ 4. กองการศึกษาฯ

 - เพื่อจายคาใชจายในการ หลักสูตรตางๆ พัฒนาตนเอง พัฒนา 5. กอง
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ชุมชนตามแนวปรัชญา สวัสดิการสังคม
ประสิทธิภาพในการ เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงาน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการปรับปรุง ซอมแซม เพื่อทําการปรับปรุง ซอมแซม ดําเนินการปรับปรุง 2,430,000 - - - - รอยของ มีสถานท่ีท่ีมีประสิทธิ สํานักปลัด
และตอเติมอาคารท่ีทําการ และตอเติมอาคารท่ีทําการ ซอมแซมและตอเติมอาคาร ประชาชนไดรับ ภาพในการใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบล อบต.ทะเมนชัย ตามแบบแปลนท่ีกําหนด ความสะดวกใน ประชาชนอยาง
ทะเมนชัย ใหมีความพรอมในการ การมาใชบริการ เหมาะสม

ใหบริการของประชาชน

4 โครงการสงเสริมพัฒนา  - เปนการแลกเปล่ียนองค คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 20,000 10,000 10,000 - -  - รอยละของ  - อปท.หรือ กกต.จว สํานักปลัด
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง ความรู การรับฟง รับทราบ ปลัด อบต. เจาท่ี อบต. กลุมเปาหมาย นําองคความรูใหมไป

ปญหาและความตองการ และประชาชนในพื้นท่ี มีความรู บูรณาการการปฏิบัติ
ของ อปท. เพื่อนําไปสูการ  - กลุมเปาหมาย หนาท่ีใหเกิดประโยชน
บริหารจัดการท่ีดี สามารถนํา สูงสุด
 - เพื่อสรางความเปนพล ความรูไปใชใน  - ประชาชน มีความรู
เมืองในระบอบประชาธิปไตย ชีวิตประจําวัน ความเขาใจ และ
กับประชาชน ใหมีความรู สามารถนําไปสูการ
ความเขาใจ และสามารถ ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
นําไปสูการปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน
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แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 โครงการแผนท่ีภาษีและ  - เพื่อใหระบบแผนท่ีภาษี สรางเครื่องมือเพื่อใหการ - - 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชน จัดเก็บภาษีไดครบถวน กองชาง
ทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ผูมีหนาที่เสียภาษี ย่ิงขึ้น

สามารถใชงานไดอยางมี ย่ิงขึ้น
ประสิทธิภาพ

6 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคล  - เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล  - ประชาชนในเขตพื้นท่ี 1. บุคคลภาย บุคคลท่ีไดรับคัดเลือก สํานักปลัด
ตนแบบดานคุณธรรม ตนแบบดานคุณธรรม ตําบลทะเมนชัย นอก 1 คน มีความภาคภูมิใจและ
จริยธรรม จริยธรรมภายนอกองคกร (บุคคลตนแบบฯภานนอก 2. บุคคนภายใน เปนแบบอยางท่ีดี

 - เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคล จํานวน 1 คน) จํานน 1 คน ใหกับบุคคลอื่น
ตนแบบดานคุณธรรม  - พนักงานสวนทองถิ่น
จริยธรรมภายในองคกร อบต.ทะเมนชัย

(บุคคลตนแบบฯภายใน
องคกร จํานวน 1 คน)
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

ไมใชงบประมาณ



    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

7 โครงการกอสรางสํานักงาน เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน กอสรางอาคารสํานักงาน - - 5,000,000 - - ประชาชนรอย อบต.มีสถานท่ีทําการ สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล สถานท่ีทําการ /อาคาร ละ 90 ไดรับ ท่ีมีประสิทธิภาพใน กองชาง
ทะเมนชัย ทะเมนชัย อเนกประสงคอ่ืนๆที่เก่ียวของ ความสะดวกใน การบริการประชาชน

ตามแบบแปลนท่ี อบต. การมาใชบริการ อยางเหมาะสม
กําหนด

 -  - 2,900,000 60,000 5,710,000 650,000 250,000  -  -  -

หนา | 163

รวมจํานวน 7 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๕.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง  - เพื่อสนับสนุนศูนยรวบ  - อุดหนุนงบประมาณ 25,000 - - - - จํานวนครั้งใน  - มีศูนยรวบรวม กองการศึกษา
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง รวมขอมูลขาวสารการ ดําเนินงานของศูนยขอมุล การอุดหนุน ขอมูลขาวสาร ศาสนาและ

จัดซื้อจัดจางของทองถิ่น จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง วัฒนธรรม
ในอําเภอลําปลายมาศ อปท. อ.ลําปลายมาศ ท่ีพรอมใหบริการ
จังหวัดบุรีรัมย

 -  - 25,000 - - - -  -  -  -
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รวมจํานวน 1 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02

 งบประมาณและที่ผานมา



    ๕.๗ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมตาม 15,000 15,000 - - -  - ผลการดําเนิน  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด
และจัดเวทีประชาคมหมูบาน กระทรวงมหาดไทย วาดวย กําหนดสัดสวนหมูบาน/ บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
และตําบลในการจัดทํา การจัดทําแผนพัฒนาของ  ตําบล จํานวน 10 หมูบาน รอยละ 70  - ทุกสวนใหเขามามี
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน สวนรวมในการกําหนด

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 องคกรเอกชน  ฯลฯ ความตองการแกไข
พ.ศ. 2559)  - กํานัน ผูใหญบาน ปญหาเสนอแนะขอคิด

 - คณะกรรมการแผนพัฒนา เห็น แผนงานโครงการ
สามป อันเปนสวนรวม

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมตาม - - 20,000 20,000 20,000  - ผลการดําเนิน  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด
และจัดเวทีประชาคมตําบล กระทรวงมหาดไทย วาดวย กําหนดสัดสวนหมูบาน/ตําบล บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
ในการจัดทํา ทบทวน การจัดทําแผนพัฒนาของ  จํานวน 10 หมูบาน รอยละ 70  - ทุกสวนใหเขามามี
เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน สวนรวมในการ
แผนพัฒนาทองถิ่น (แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 3 องคกรเอกชน กําหนดความตองการ

พ.ศ. 2561)  - กํานัน ผูใหญบาน สอบต. แกไขปญหาเสนอแนะ
 - และหนังสือส่ังการฯ  - คณะกรรมการแผนพัฒนา ขอคิดเห็น แผนงาน
ฯลฯ ทองถ่ิน คกก.สนับสนุน คกก. โครงการอันเปนสวน

ติดตามและประเมิน ฯลฯ รวม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



    ๕.๗ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

3 โครงการปกปองสถาบัน  - เพื่อเสริมสรางความรัก  - จัดกิจกรรมฝกอบรมและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  - รอยละของ  - ชาวตําบลทะเมนชัย สํานักปลัด
ของชาติ และความสามัคคีของคนใน ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง ความสําเร็จ มีความรัก สามัคคี

ชาติ สถาบันสําคัญของชาติ ไมแบงฝกแบงฝาย

4 โครงการจัดเวทีประชาคม /  - เพื่อรับฟงปญหาและ  - ประชนไดแสดงความ  - ประชาชนได  - นําปญหาท่ีประชาชน สํานักปลัด
เวทีชาวบานเพื่อรับฟงปญหา ความตองการของประชาชน คิดเห็นและเสนอปญหา เสนอปญหาและ เสนอนํามาปรับปรุง
และความตองการของ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ตางๆ ความตองการ แกไข
ประชาชน  - เพื่อรับฟงความตองการ  - ประชาชนไดมีสวนรวม  - ประชาชนในเขต  - นําความตองการ

ของประชาชนในพื้นท่ี ในการพัฒนาทองถิ่น พื้นท่ีรับผิดชอบ ของประชาชนมา
เขารวมโครงการ พิจารณาเพื่อชวยเหลือ

สนับสนุนงบประมาณ

5 โครงการอบรมสงเสริมความรู เพื่อเผยแพรความรูและสราง อบรมใหความรูเกี่ยวกับ  - ประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
ดานกฎหมาย ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมาย ใหประชาชน ในพื้นท่ีมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

ใหประชาชนไดรับทราบและ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ความเขาใจใน กฎหมายเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบัติตาม เรื่องกฎหมาย

เพิ่มขึ้น
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แบบ ผ.02

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและที่ผานมา

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ



    ๕.๗ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา  เพื่อพัฒนาความรูสมาชิก จัดอบรมใหกับสมาชิกสภา รอยละของผูเขา  สมาชิกสภาฯ มีความ สํานักปลัด
ความรูของสมาชิกสภา อบต. สภาฯ ในอันท่ีจะนํามาใช อบต.ทะเมนชัย รับอบรมมีความ รูเกี่ยวกับอํานาจ

ดําเนินการตามอํานาจ รูเรื่องอํานาจ หนาท่ีของ อปท. และ
หนาท่ี หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติ บทบาทอํานาจหนาท่ี

ของสมาชิกสภาฯ

 -  - 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000  -  -  -
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รวมจํานวน 6 โครงการ

แบบ ผ.02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ไมใชงบประมาณ



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา
        และ  ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพื่อใหประชาชนสัญจร กอสราง ถนน คสล. หมูท่ี 6 - - - - 4,800,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 6 ไปมาไดสะดวกมีความ บานบริหารชนบท ประชาชนเดิน การสัญจรไปมา
บานบริหารชนบท เชื่อม ปลอดภัยในชีวิตและ ต.ทะเมนชัย เชื่อม หมูท่ี 9 ทางสะดวก สะดวกและ
บานหนองไฮ  ต. ตลาดโพธ์ิ ทรัพยสิน  บานหนองไฮ  ต. ตลาดโพธ์ิ 2. รอยละ ลดอุบัติเหตุ
อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  - เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง อ.ลําปลายมาศ ประชาชนท่ี

และฝุนละอองในถนน กวาง 5 ม.ยาว 2,000 ม. พึงพอใจ
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 10,000 ตร.ม.
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แบบ ผ.02/1
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองทองถิ่น

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
รับผิด

ชอบหลัก



      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพื่อใหประชาชนสัญจร จาก หมูท่ี 8 บานหนองไทร 2,640,000 - - - - 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 ไปมาไดสะดวกมีความ ถึง  หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ประชาชนเดิน การสัญจรไปมา
บานหนองไทร เชื่อม ปลอดภัยในชีวิตและ ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ ทางสะดวก สะดวกและ
หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ทรัพยสิน กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 2. รอยละ ลดอุบัติเหตุ
 ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ  - เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ประชาชนท่ี
จ.บุรีรัมย และฝุนละอองในถนน หรือปริมาณคอนกรีตไม พึงพอใจ

นอยกวา 5,500 ตร.ม.

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพื่อใหประชาชนสัญจรไป จากหมูที่ 16 บานนอยพัฒนา - - - - 3,120,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพื่อ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เชื่อม ตําบลพระครู ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมา
บานนอยพัฒนา เชื่อม ในชีวิตและทรัพยสิน อ.เมือง จ.บุรีรัมย สะดวก สะดวกและ
ตําบลพระครู  อ.เมือง  - เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม 2. รอยละ ลดอุบัติเหตุ
จ.บุรีรัมย และฝุนละอองในถนน หนา 0.15 เมตร หรือ ประชาชนท่ี

มีพื้นท่ีไมนอยกวา 6,500 ม. พึงพอใจ

 -  - 2,640,000 - - - 7,920,000  -  -  -
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 งบประมาณและที่ผานมา

รวมจํานวน 3 โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.02/1

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อปองกันทรัพยสินทาง จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน 1 80,000 - - - - สํานักปลัด
สํานักงาน ราชการเสียหาย ชุด พรอมอุปกรณใชงาน

2 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อติดต้ังพัดลมหอประชุม พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด - 33,000 - - - สํานักปลัด
สํานักงาน เอนกประสงค 30 น้ิว จํานวน 6 ตัว

3 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อติดต้ังพัดลมหอประชุม พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัด - 10,000 - - - สํานักปลัด
สํานักงาน สภา อบต. 18 น้ิว จํานวน 4 ตัว

4 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อความปลอดภัยของ ติดต้ังไฟสปอรตไลทภายใน - 12,000 - - - สํานักปลัด
ไฟฟาและวิทยุ สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย ชนิดหลอด

LED กําลังไฟ 30 วัตต
จํานวน 7 จุด
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผานมา



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่อง ตูลําโพง พรอมแอมป - - 20,000 - - สํานักปลัด
ไฟฟาและวิทยุ เสียง

6 สรางความเขม หมวดครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน เครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น - - 26,000 - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน นํ้าเย็นในการบริการ แบบตอทอ ขนาด 2 กอก สวัสดิการสังคม

ประชาชน
7 สรางความเขม หมวดครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อพัดลมติดต้ังผนัง พัดลมติดต้ังผนัง ขนาด - - 2,500 - - กอง

แข็งของชุมชน สํานักงาน (ขนาด 3 ใบพัด) 18 น้ิว สวัสดิการสังคม

8 สรางความเขม หมวดครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ - - 18,000 - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน ธรรมดาสงเอกสารไดครั้งละ 20 สวัสดิการสังคม

9 สรางความเขม หมวดครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อต้ังจอ TV LED จัดซื้อโตะต้ัง TV - 7,000 - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน ขนาด 60" สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องแสกนบัตร เครื่องอานบัตรเพื่อใชในการ 700 2,800 - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน ประชาชน ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล สวัสดิการสังคม

จํานวน 5 เครื่อง

11 สรางความเขม ครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18" - - - 30,000 - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน ขนาด 18" 3 ใบพัด 3 ใบพัด  จํานวน 12 ตัว สวัสดิการสังคม

ติดต้ังในอาคาร ศพอส.

12 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 5,500 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) ประตู สวัสดิการสังคม

13 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อโตะไวทบอรด โตะไวทบอรดขนาด 60x150x75 5,000 - 10,000 - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน ซม. จํานวน 4 ตัว สวัสดิการสังคม
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

14 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน แอล อี โทรทัศน (LED TV) ระดับความ - - 37,000 - - กอง
แข็งของชุมชน ไฟฟาและวิทยุ ดี (LED TV) ใชในอาคาร ละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 สวัสดิการสังคม

หองประชุม พิกเซล ขนาดจอ 60 น้ิว
**ติดต้ังท่ีหองประชุม ศพอส.
ต.ทะเมนชัย

15 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน คอมพิวเตอรต้ังโตะพรอม 25,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) อุปกรณครบชุด (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

16 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ชุด 5,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

17 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน เครื่องปริ้นเตอร 5,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) (ศพอส.) สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

18 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่อง  - ชุดตูลําโพงขนาด 12 น้ิว - - - 50,000 - กอง
แข็งของชุมชน ไฟฟาและวิทยุ เสียงครบชุดรวมคาติดต้ัง พรอมขาต้ังพื้น 4 ชุด สวัสดิการสังคม

พรอมใชงาน  - ไมคสายความยาว 15 เมตร
2 ชุด
 - ไมคลอยระบบ UHF 1 ชุด
(ไมค 2 ตัว)

 - เครื่องเลน DVD 1 เครื่อง
 - MIXER ขนาด 4 ชองสัญญาณ
ไมค จํานวน 1 เครื่อง
 - เพาเวอรแอมปขนาด 500
วัตต x 2
 - ตูแล็คชนิดมีลอ 1 ชุด
 - เครื่องปรับแตงเสียง (คอลไล
เซอร) 1 เครื่อง
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บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

19 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 23,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

จํานวน 1 เครื่อง

20 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 102,400 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) ขนาด 40,000 บีทียู (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

 จํานวน 2 เครื่อง

21 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน โตะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด 8,500 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

22 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน โตะทํางาน จํานวน 1 ชุด 5,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) (ศพอส.) สวัสดิการสังคม
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

23 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ตัว 3,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

24 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ชั้น 5,500 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) แบบกระจํา จํานวน 1 ตู (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

25 สรางความเขม หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑใน โตะขาวยาว (โตะไวทบอรด) 15,000 - - - - กอง
แข็งของชุมชน สํานักงาน (โครงการขยายผลการจัดตั้ง) จํานวน 6 ตัว (ศพอส.) สวัสดิการสังคม

26 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในกิจกรรมของ เตนท จํานวน 3 หลัง - - - - 75,000 สํานักปลัด
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย

27 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อเครื่องแสกนบัตร เครื่องอานบัตรเพื่อใชในการ - - - 1,400 - สํานักปลัด
สํานักงาน ประชาชน ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล

จํานวน 2 เครื่อง
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.03



2561
(บาท)

 2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพื่อใชในกิจกรรม โตะพับเอนกประสงค(หนาขาว) - 25,000 - - - สํานักปลัด
สํานักงาน จํานวน 10 ตัว

288,600 89,800 113,500 81,400 75,000
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รวม

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

สวนท่ี ๔

การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตอง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังนี้ แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิด
ประสิทธิภาพ ประสทิธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไป
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอัน
จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนา
ทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน

ดังนั้น องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
เพ่ือนําไปสูการ บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐

๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐)
๓.๔ วสิัยทัศน (๕)
๓.๕ กลยุทธ (๕)
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕)
๓.๘ แผนงาน (๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได

๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของ
หมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงน้ํา
ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง
เชน เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ

๒๐
(๓)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ

(๒)

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค
เคราะห

(๒)

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(๒)

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร
การประมง การประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ

(๒)

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน
การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(๒)

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปา
ไม ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(๒)

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ.

(๒)

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ได
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐

๒๐
(๕)

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใชผลของการบังคับใช
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน

(๓)

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน

(๓)

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

(๓)

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน
การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(๓)

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ี
อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)

(๓)

๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

๓.๒ ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand ๔.๐

๖๐
(๑๐)

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐

(๑๐)
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียfหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ได

๓. ยุทธศาสตร (ตอ)
๓.๓ ยุทธศาสตร

จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

3.6 เปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธ

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)

3.8  แผนงาน

3.9  ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐

(๑๐)

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา

(๕)

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศน
นั้น

(๕)

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน

(๕)

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(๕)

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว

(๕)

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๕)

รวมคะแนน 100
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๔.๒ การตดิตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
๑. การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๕)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(๕)

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

คาดวาท่ีจะไดรับ
(๕)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕)
รวมคะแนน ๑๐๐
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ได
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๑๐

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็
คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม
จํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ิน
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

๑๐

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ
การดําเนนิการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

๑๐

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
มิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

๑๐
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ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ได
๕. โครงการพัฒนา

๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ

๕.๓ เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัดเจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร ๒๐ ป

๕.๕ เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต

๖๐
(๕)

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตอง
สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง

(๕)

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

(๕)

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน

(๕)

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายได
ปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
และการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม

(๕)
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ประเด็น
การพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ได
๕.๕ เปาหมาย

(ผลผลิตของโครง การ)
มีความสอด คลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
(ตอ)

5.6 โครงการมี
ความสอดคลอง

๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

๕.๘ โครงการ
แกไขปญหาความ
ยากจนหรือการเสริม
สรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)

(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕)
การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนน
ภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบ เชน ดาน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(๕)

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ
เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน

(๕)

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๕)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)

(๕)



ห น า | 187

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ประเด็น
การพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวา
จะไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคา
และตรวจสอบในเชงิประจักษ

(๕)

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator
: KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(๕)

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของ
ความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปน
เหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได

(๕)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๔.๓ สรปุผลการพฒันาทองถ่ินในภาพรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ก็เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิงสถิติตางๆ ตาราง
กราฟ และการพรรณนา ดังนี้

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร  อปท. 2561 2562 2563 2564 2565
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน
๒. ทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
๓.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต
4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........

ท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ
โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (.......... โครงการ)
คิดเปนรอยละของ

แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+

เงินสะสม
๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน
๒ ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
๓ จากเงินสะสม
๔ จัดทําแผนการดําเนินงาน

- ขอบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........

๕ สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ

โดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต
(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต

(๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก
ภัยแลง วาตะภัย น้ําทวม อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหาย
ท้ังชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ
ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนย
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงที

(๑.๒) ปญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตว ท่ีสงผลอันตราย หรือครา
ตอชีวิตประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ท่ี
เกิดข้ึนกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการ
ปองกัน ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา

(๑.๓) ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคน
รายไดนอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ให
ความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผู
มีรายไดนอย สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมีรายได

(๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล ในพ้ืนท่ียังไมพบวามีการคายาเสพติด และยัง
ไมพบรายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพ้ืนท่ีคนหา
การรณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
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(๑.๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เนื่องจาก ในตําบลดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปน
หลุมเปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา
แนวทางการแกไข จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน

(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตําบล จะเห็นวา

ประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้ ดานการศึกษา สาธารณสุข ความม่ังคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานท่ีผอนหยอนใจ
สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/
น้ําประปา/แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาก
ปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแกไข
ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมี
จํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได

(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาตางๆ ดังนี้ ปญหาตางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น ควรนํามาพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมทองถ่ิน ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชาชนท่ัวไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณา
บรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป กรณีโครงการท่ีเกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูใน
เกณฑท่ีดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาท่ีจะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมท่ี
ยังมีการเผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว วัว ควาย หมู ท่ีสงกลิ่นเหม็นรําคาญ
การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี เสนทางคมนาคมยังไมครบ ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปท่ี
ผานมา สรุปไดดังนี้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

๑ โครงการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมขยายผิวถนนคอนกรีต ม.4 174,500

๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมขยายไหลทาง ม.6 175,000

๓ โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอมระบบจายน้ํา ม.8 274,000

๔ โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ม.10 200,000

5 โครงการขยายไหลทางพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ม.11 135,500

6 โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  ม.12 194,500

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ม.15 171,700

8 โครงการกอสรางถังเหล็กประปาแบบลูกบอลพรอมระบบจายน้ํา  ม.17 274,000

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9 185,000

10 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  ม.8 1,473,000

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  ม.16 196,000

รวม 3,453,200

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

๑ โครงการฝกอบรมอาชีพระยสั้น 14,400

๒ โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหกับผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
ประจําป  2561 20,000

๓ อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย (ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง) 10,000

รวม 44,400
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

1 โครงการแขงขันกีฬาประจําตําบล “ทะเมนชัยเกมส” ประจําป 2561 142,090

2 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  2561 23,610

3 อาหารเสริม (นม) 1,032,397.90

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ “โรงเรียนผูสูงอาย”ุ ประจําป
2561 30,000

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร (แกใส...วัยเสี่ยง) 19,100

6 โครงการเขาคายฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพแกนนําเด็ก  และ
เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย 20,000

7 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบทบาทสตรีในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย
ประจําป  2561 20,000

8 เบี้ยยังชีพผูพิการ 2,858,400

9 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 48,000

10 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 6,014,500

11 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อบต.ทะเมนชัย 2,344,700

12 อุดหนุนโครงการหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย 10,000

13 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและวัน
สงกรานต 34,464

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 137,700

15 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 31,970

16 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.4 6,500

17 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.4 7,000

18 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และ
มะเร็งเตานม  ม.4 6,500

19 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.6 6,500

20 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรูพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบาน  ม.6 6,500
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (ตอ)

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

21 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.6 7,000

22 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เตานม  ม.8 6,500

23 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.8 6,500

24 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.8 7,000

25 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.9 7,000

26 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.9 7,000

27 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.9 6,000

28 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.10 6,500

29 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรูพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบาน  ม.10 6,500

30 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.10 7,000

31 อุดหนุนโครงการอบรมฟนฟูความรูพัฒนาศักยภาพ อสม. ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบาน  ม.10 4,500

32 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.11 8,000

33 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.11 7,500

34 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.12 7,500

35 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เตานม  ม.12 6,500

36 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.12 6,000

37 อุดหนุนโครงการรณรงคใหความรู ตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เตานม  ม.15 6,000

38 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.15 7,500

39 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.15 6,500

40 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.16 6,000

41 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.16 8,000

รวม 12,940,932
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต (ตอ)

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

42 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.16 6,000

43 อุดหนุนโครงการสุขภาพจิตพิชิตสุขภาพใจ  ม.17 6,900

47 อุดหนุนโครงการใสใจสุขภาพหางไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ม.17 6,500

48 อุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูปองกันโรคพิษสุนัขบา  ม.17 6,600

รวม 12,966,932

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

1 โครงการ “รักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน” 1,250

รวม 1,250

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ลําดับท่ี โครงการ งบประมาณ
ท่ีดําเนินการ

1 โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  และผูนําชุมชน 227,075

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมูบานและตําบลในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2,780

รวม 229,855

รวมท้ังสิ้น 29,636569



ภาคผนวก
ก รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ข ประกาศองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย เร่ือง แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)



ก. รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน



แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



ข ประกาศองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เร่ือง แผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
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