
 
 

                                                                                    

 
 
 

 
  แผนพัฒนาสามปี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในส่วนนี้อยากให้ทราบ
ข้ันตอนการจัดทําและประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้

                                                                                    แผนแผนแผนแผนพฒันาพฒันาพฒันาพฒันา
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย

  อําเภอลําปลายมาศ

 
ส่วนท่ี  ๑ 

บทนํา 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและเป็นแผนท่ีมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในส่วนนี้อยากให้ทราบ

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  ดังนี้ 

พฒันาพฒันาพฒันาพฒันาสามปีสามปีสามปีสามปี    
๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘๒๕๕๘----๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐๒๕๖๐))))    

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและเป็นแผนท่ีมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในส่วนนี้อยากให้ทราบถึงความหมายลักษณะ



๑  ความหมาย  
     แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทะเมนชัยท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงทุกปี 
๒  ลักษณะ   
    แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะ  ดังนี้ 
  (๑)  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๒)  แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะ 
          ดําเนินการ 
  (๓)  แสดงโครงการกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี   
  (๔)  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย 
          ประจําปี 
๓  วัตถุประสงค์และประโยชน์  แผนพัฒนาสามปี 
  (๑)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรอย่างมี 
          ประสิทธิภาพ 
  (๒)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ในแนวทางการดําเนินงาน 
         ต่างๆ 
  (๓)  เพ่ือป้องกันปัญหาและเป็นการสนับสนุน การดําเนินงานในอนาคตท้ังสามารถติดตาม 
                   ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  มีดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  ๑  การเตรียมการ 
  (๑)  ชี้แจงผู้บริหารให้ทราบถึงภารกิจ วัตถุประสงค์และเสนอโครงการผ่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารอนุมัติ โดยโครงการจะต้องกําหนดปฏิทิน การทํางานไว้อย่างชัดเจนแล้วแจ้ง
โครงการให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
 ข้ันตอนท่ี  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ สรุปยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ ยุทธศาสตร์ จังหวัด อําเภอ นโยบายเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
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  (๒) จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเพ่ือเป็นกรอบพิจารณาจัดทํา
โครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 
  (๓)  จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรลุลงในแผนสามปีไว้อย่าง
เหมาะสม 
 
 ข้ันตอนท่ี  ๓  การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 



  (๑)  การเก็บขอมูล  ต้องเก็บท้ังภายในองค์กรและภายนอกเพ่ือนํามาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้เทคนิค  Swot  Analysis  (วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค์) 
  (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูล  เช่น   
  -  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
  -  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  -  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  -  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 
 ข้ันตอนท่ี  ๔  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  (๑) หลังจากได้แนวทางในการพัฒนา ในห้วงสามปีแล้วคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการ
ทําแผนฯ  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดเป็นวัตถุประสงค์และแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  (๒) ประชุมกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องดําเนินการตามแนวทางท่ีเลือก ซ่ึงต้อง  
พิจารณาจาก 
  -  ความจําเป็นเร่งด่วน 
  -  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  -  ความเชื่อมโยงของกิจกรมและระยะเวลาท่ีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี  ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม  ท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการด้านเป้าหมาย  ผลลัพธ์  งบประมาณ 
ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบเพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 
 ข้ันตอนท่ี  ๖  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯจัดทําร่างตามเค้าโครงซึ่งประกอบด้วย ๗  ส่วน 
  (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงให้
สมบูรณ์ 
  (๓)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  นําเสนอร่างท่ีปรับปรุงแล้ว  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ข้ันตอนท่ี  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  (๑)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนฯ  ท่ีพิจารณาแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
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   (๒)  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนําร่างแผนฯ  ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  (๓)  เม่ือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาอนุมัติแผนสามปีแล้วสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลประกาศใช้แผนฯ  และนําไปปฏิบัติรวมท้ังประกาศให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบโดยท่ัวกัน 



5.  ประโยชน์ของแผน  ๓  ปี 
    การจัดทําแผนพัฒนา  ๓  ปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง
และส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 

 
๑.  สภาพท่ัวไป 
 ๑.๑ ท่ีตั้ง  ตําบลทะเมนชัยอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอลําปลายมาศ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประมาณ  ๑๓.๕  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 



  -  ทิศเหนือ  ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์  ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัด
บุรีรัมย์   
  -  ทิศใต้  ติดตําบลแสลงพัน  ตําบลหนองบัวโคก  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  -  ทิศตะวันออก  ติดตําบลหนองตาด  ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  -  ทิศตะวันตก  ติดตําบลหนองคู  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๑.๒  เนื้อท่ี  ตําบลทะเมนชัยมีเนื้อท่ีประมาณ  ๓๖.๖  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๗,๓๔๓.๗๕  ไร่ 
 ๑.๓  ภูมิประเทศ  พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย   มีลักษณะเป็นท่ีราบเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงพ้ืนท่ีทางด้าน
ทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก 
 ๑.๔ จํานวนหมู่บ้าน  มี  ๑๐   หมู่บ้าน 
    ได้แก่    ๑.  หมู่ท่ี  ๔  บ้านหนองม่วง 
     ๒.  หมู่ท่ี  ๖  บ้านบริหารชนบท 
     ๓.  หมู่ท่ี  ๘  บ้านหนองไทร 
     ๔.  หมู่ท่ี  ๙  บ้านหนองบัว 
     ๕.  หมู่ท่ี  ๑๐  บ้านหนองม่วงน้อย 
     ๖.  หมู่ท่ี  ๑๑  บ้านหนองน้ําขุ่น 
     ๗.  หมู่ท่ี  ๑๒  บ้านบุตาริด 
     ๘.  หมู่ท่ี  ๑๕  บ้านหนองม่วงใต้ 
     ๙.  หมู่ท่ี  ๑๖  บ้านน้อยพัฒนา 
     ๑๐.  หมู่ท่ี ๑๗  บ้านใหม่อัมพวัน 
 ๑.๕  ท้องถ่ินอ่ืนในตําบล 
  -  เทศบาล  จํานวน  ๑  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตําบลทะเมนชัย 
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๑.๖  ประชากร 
  ข้อมูลจํานวนประชากร/จํานวนครัวเรือน   ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ   
จังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
ลําดับ บ้าน หมู่

ที่ 
จํานวน 

ครัวเรือน(หลัง) 
ประชากร รวม 

(คน) 
ผู้ใหญบ่้าน 

ชาย หญิง 
๑ หนองม่วง ๔ ๑๖๔ ๓๔๙ ๓๗๙ ๗๒๖ นายแสงจันทร์  จาํปาแดง 

   ๒ บริหารชนบท ๖ ๑๒๐ ๒๕๕ ๒๓๐ ๔๘๕ นายนิวัฒน์  ทองทา 



๓ หนองไทร ๘ ๑๘๗ ๔๔๔ ๔๕๔ ๘๙๘ นางลําไพ  อินทะดก 
๔ หนองบัว ๙ ๑๒๕ ๒๖๓ ๒๖๓ ๕๒๖ นายพลากร  พูนนอก 
๕ หนองม่วงน้อย ๑๐ ๙๔ ๑๘๐ ๑๘๑ ๓๖๑ นายณัฐวฒุิ  แสนรัมย ์
๖ หนองน้ําขุ่น ๑๑ ๑๖๔ ๓๑๗ ๓๔๓ ๖๖๐ นางมาลี  อินทรกําแหง 
๗ บุตาริด ๑๒ ๙๒ ๑๘๒ ๒๒๒ ๔๐๔ นายทองดาํ  ผักชุมแสง 
๘ หนองม่วงใต้ ๑๕ ๑๒๒ ๒๖๐ ๒๖๐ ๕๒๐ นายบัญชา  สาระโท 
๙ น้อยพัฒนา ๑๖ ๑๑๘ ๒๗๔ ๒๔๖ ๕๒๐ นายอุดร  มีศรี 

๑๐ ใหม่อัมพวัน ๑๗ ๕๗ ๑๑๘ ๑๓๖ ๒๕๔ นายกิตติพงศ์  ชะร่างรัมย์ 

 รวม ๑๐ ๑,๒๔๖ ๒,๖๔๒ ๒,๗๑๔ ๕,๓๕๖  

 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางาน และมีประชากรท่ีย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขต

ต่างจังหวัดจํานวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า การหางานต่างถ่ิน เลือกงาน ส่งผลให้ประชากร
ลดลง 
๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.๑  อาชีพ  เศรษฐกิจของตําบลทะเมนชัย  อยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  คือ 
  -  ทํานา 
  -  เลี้ยงสุกร  โค กระบือ 
  -  เลี้ยงไหม 
  -  ปลูกพืชผักสวนครัว 
  -  รับจ้าง 
 ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 
  -  โรงสีข้าว   จํานวน   ๓๔ แห่ง 
๓.  สภาพทางสังคม 
 ๓.๑  การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  ๔ แห่ง 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน  ๑ แห่ง 
 ๓.๒  สาธารณะสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  ๑ แห่ง 
             (อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา  ๑๐๐ %) 
 
 

-6- 
 
 ๓.๓  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  -  วัด / สํานักสงฆ์  จํานวน  ๖ แห่ง 
 
 ๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  สถานีตํารวจ  จํานวน  ๑ แห่ง  อยู่ในเขตเทศบาล 

 

๔.  การบริการพ้ืนฐาน 



 ๔.๑  การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาล  ตําบลทะเมนชัย – บ้าน
หนองน้ําขุ่น – บ้านหนองบัว – เป็นถนนลาดยาง 
 ๔.๒  การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่มีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน 
 ๔.๓  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  -  ลําห้วย  ๔  สาย  คือ  ลําหว้ยไผ่  ลําห้วยหนองโดน  ลําห้วยทะเมนชัย 
  -  หนองน้ําสาธารณะ  ๕   แห่ง 
 ๔.๔  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
  -  ฝาย   ๑ แห่ง 
  -  บ่อโยก                   ๓๕ แห่ง 
  -  ประปา           ๑๐ แห่ง 
  -  สระน้ํา             ๖ แห่ง 
๕.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  
 ๕.๑  มวลชนจัดต้ัง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  ๒  รุ่น    จํานวน  ๓๐๐  คน 
  -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ รุ่น จํานวน   ๘๗   คน 
๖.  ศักยภาพในตําบล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  (๑)  จํานวนบุคลากร 
         จํานวน...............๒๙...............คน 
         ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล..............๖............คน 
         ตําแหน่งในส่วนการคลัง............๔................คน 
         ตําแหน่งในส่วนโยธา................๒.................คน 
         ตําแหน่งในส่วนการศึกษา.........๑................คน 
         ตําแหน่งในส่วนสวสัดิการและสังคม..........๒...........คน 
         ครูผู้ดูแลเด็ก.............................๒................คน  
                            ลูกจ้างประจํา.............................๑................คน 
         ลูกจ้างตามภารกิจ.......................๘...............คน 
         ลูกจ้างชั่วคราว............................๓................คน 
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  (๒)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   ประถมศึกษา.......................-..................คน 
   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา............๖............คน 
   อนุปริญญา...................๒.........................คน 
   ปริญญาตรี........................๑๕..................คน 
   สูงกว่าปริญญาตรี................๖..................คน 



  (๓)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๑.  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  แยกเป็น 
         -  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง............. -.........บาท 
         -  รายได้ท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล................... -..............บาท 
         -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล..............................................-................บาท 
         -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค์................-.............บาท 
  (๔)  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
   สภาพโดยท่ัวไปของตําบลทะเมนชัย  เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม  มีป่าไม้เบญจพรรณ  จะมี
น้ําเพ่ือการเกษตร  และอุปโภค – บริโภค  ในฤดูแล้งอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก  ผลผลิตจากการทํานาทําไร่ตํ่า  
ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทราย  หลังฤดูเก็บเก่ียวแล้ว  ประชากรในวัยทํางาน  จะอพยพไปทํางานท่ี
กรุงเทพฯ  หรือในจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  อาชีพเสริมในฤดูแล้ง  คือ  เลี้ยง  โค  กระบือ   ไหม  สุกร  
เป็ด  ไก่   ปลูกผัก 
  (5)  การรวมกลุ่มของประชาชน 
   จํานวนกลุ่มทุกประเภท................................๑๖.......................กลุ่ม 
   แยกเป็น 

- กลุ่มอาชีพ....................๘..................กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์.............๔..................กลุ่ม  
- กลุ่มอ่ืน ๆ.....................๔...................กลุ่ม 
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7.  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 7.๑  การคมนาคมและการจราจร 
  7.๑.๑  ถนนและสะพาน  
  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์   
ห่างจากอําเภอลําปลายมาศประมาณ  ๑๘  กิโลเมตร    และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  

๒.
๑.

๓ 
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ผน
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สด
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าณ
าเ
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กา

รป
กค
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ง ข
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ตํา

บล
ทะ

เม
นชั

ย 
 



โดยยังมีถนนลาดยาง    ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลต้ังอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  ๑๕  บ้านหนองม่วงใต้  ต.ทะเมนชัย  
อ.ลําปลายมาศ  
 จ.บุรีรัมย์  เส้นทางคมนาคมสู่อําเภอเป็นถนนลาดยาง  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร ไปมา  

7.๑.๒ ทางรถยนต์ 
ระยะทางจากกรุงเทพ-องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ประมาณ  ๔๐๐  กิโลเมตร  
ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย – จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  ๑๕ 

กิโลเมตร  
7.๑.๓ ทางรถยนต์  มีทางหลวง  (กรมทางหลวง) ไม่มีผ่าน 
7.๑.๔ ทางรถยนต์ (รพช.)  ไม่มีผ่าน 
7.๑.๕ ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 

  สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี   ซ่ึงมี
ถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยจํานวน....๓....สาย ระยะทางรวม...๒๑.๖...
กิโลเมตร 

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

  โดยถนนสายหลักท่ีใช้ในการคมนาคมและสัญจรไปมาภายในองค์การบริหารส่วนตําบล  คือ 
ถนนสายเทศบาลทะเมนชัย  -  บ้านหนองม่วง  เป็น  ถนนท่ีใช้ติดต่อราชการกับทางอําเภอ  เป็นถนนลาดยาง 
การสัญจรไป-มา สะดวก 
8.  แม่น้ํา/คลอง  ท่ีใช้สัญจรทางน้ํา  ไม่มี 
  8.๑  การประปา 

องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยมีน้ําประปาบริการประชาชน  จํานวน  ๑๐  หมู่บ้าน  
ระบบประปาผิวดิน  ๔  แห่ง  ระบบประปาบาดาล  จํานวน  ๖  แห่ง  และระบบประปาบ่อบาดาล    จํานวน   
๒๗  แห่ง    

 8.๒ การไฟฟ้า 
  ปัจจุบันการดําเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   อําเภอลําปลายมาศได้เข้ามาขยายเขตให้
องค์การ-บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  โดยสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย   
จํานวนครัวเรือนท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑,๒๔๖  ครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้จํานวน  
๑,๒๔๖   ครัวเรือน    ไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน  ๕๐  ชุด 
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8.๓ การส่ือสาร 
    ระบบการโทรคมนาคม  หมายถึง  ระบบการสื่อสารท่ีใช้บริการ  เช่น  โทรศัพท์  เขตการ
สื่อสารอ่ืนๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑. โทรศัพท์ 



ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ไม่มีแบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์ มา
ให้บริการแก่ประชาชน  ซ่ึงปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์ส่วนตัว  (มือถือ)  เคลื่อนท่ีเป็น ส่วนใหญ่ 

๒.  การไปรษณีย์  
  ในเขตตําบลทะเมนชัย มีหมู่บ้านรวม ๑๗ หมู่บ้าน ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลส่วนหนึ่งจํานวน 1  
หมู่บ้าน  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยได้รับการบริการในเรื่อง  ของการไปรษณีย์ สาขาลํา
ปลายมาศ 
  ๓.  ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายเสียง 
  ระบบหอกระจายข่าวขององค์กรบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  สามารถให้บริการข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
  ๔.  หน่วยงานท่ีมีข่าววิทยุสื่อสารในพ้ืนท่ี 
  -  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
  -  สถานีตํารวจตําบลทะเมนชัย 
 8.๔  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  -  พ้ืนท่ีพักอาศัย   จํานวน ......๖,๓๗๙............ไร่ 
  -  พ้ืนท่ีพาณิชยการ  จํานวน ..........-...................ไร่ 
  -  ส่วนสาธารณะ/นันทนาการ จํานวน ......๑,๔๕๑............ไร่ 
  -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  จํานวน ....๑๕,๐๓๔.๗๕....ไร่ 
  -  พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  จํานวน ...............๖๓..........ไร่ 
  -  พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา  จํานวน .............๑๐๒..........ไร่ 
  -  พ้ืนท่ีว่าง   จํานวน  ...........๔,๒๙๔........ไร่ 
 8.๕  ด้านเศรษฐกิจ 
  8.๕๑  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
โดยท่ัวไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  
เช่น 
  -  การเกษตรกรรม  ได้แก่  การทํานา 
  -  ปศุสัตว์  ได้แก่  การเลี้ยง โค  กระบือ  เลี้ยงเป็ดฟาร์ม  สุกรฟาร์ม 
  -  อ่ืนๆ   เลี้ยงไหม  ปลูกพืชผักสวนครัว  รับจ้างท่ัวไป  เป็นรายได้เสริมของประชากร  คิด
เป็น  ๒๐,๐๐๐  บาท/ปี 
  8.๕.๒  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร   
  ในพ้ืนท่ีท่ัวไปในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ประมาณ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ร้อยละ ๑ อาชีพรับจ้างร้อยละ ๖   อาชีพรับราชการร้อยละ ๓ 
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  8.๕.๓  การพาณิชยการ / การบริการ 
  การพาณิชยการส่วนใหญ่  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยไม่มีแหล่งเงินกู้หรือ
แหล่งเงินทุนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากธนาคารท่ีอยู่ในเขตอําเภอลํา
ปลายมาศและเงินท่ีส่วนราชการจัดสรรให้  เช่น  กองทุนเงินล้าน  โครงการแก้ไชปัญหาความอยากจน  



หมู่บ้านละ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  (กขคจ)  และกองทุนหมุนเวียนท่ีทางรัฐบาลอุดหนุนเงินมาให้เพ่ือสมทบ
เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการควบคุมและดูแลการ
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
      ๑.  สถานประกอบการด้านพาณิชยการ 
   ก.  สถานีน้ํามัน    จํานวน       -   แห่ง 
   ข  ร้านค้าท่ัวไป  จํานวน     ๔๖ แห่ง 
   ค.  ฟาร์มเป็ด  จํานวน        ๓ แห่ง 
   ง.  ฟาร์มหมู  จํานวน        ๓  แห่ง 
   จ.  ร้านซ่อมรถ  จํานวน        ๒  แห่ง 
   ฉ.  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า   จํานวน        ๑  แห่ง 
   ช.  โรงเสาปูน   จํานวน        ๑  แห่ง 
   ช.  โรงผลิตขนมจีน  จํานวน        ๒  แห่ง 
   ฌ.   ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จํานวน        ๑  แห่ง  
  ๒.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
   ก.  โรงฆ่าสัตว์  จํานวน      - แห่ง 
   ข.  สถานธนานุบาล จํานวน      - แห่ง 
  ๓.  สถานประกอบการด้านบริการ 
   ก.  โรงแรม  จํานวน      - แห่ง 
   ข.  ธนาคาร  จํานวน      - แห่ง 
  8.๕.๔  การอุตสาหกรรม 
  ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อย  และอุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะมนชัย  ได้แก่ 
  -  โรงสีข้าว   จํานวน ........๒๗.....แห่ง 
  -  กลุ่มอาชีพชุมชน  จํานวน ..........๒.....แห่ง 
  -  กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม จํานวน ..........๑......แห่ง 
  -  กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือน จํานวน ..........๑......แห่ง 
  8.๕.๕  การท่องเท่ียว 
  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยไม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมและดึงดูด
นักท่องเท่ียวในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  แต่จะมีแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีอยู่ในเขต
เทศบาลตําบลทะเมนชัย  คือเจดีย์ใหญ่วัดป่าบ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ท่ี  ๕ เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีนักท่องเท่ียวมากนัก  องค์การบริหารส่วนตําบลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีสนใจได้เข้ามา
ท่องเท่ียว   ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ  ๑๐๐ ไร่เศษ  เหมาะสําหรับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในอนาคต  ตลอดจนเป็นท่ี
พักผ่อนและออกกําลังกายสําหรับประชาชน 
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  8.๕.๖  การปศุสัตว์ 
  สําหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาชีพ  เลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ดและไก่ 
 8.๖  ด้านสังคม 



   8.๖.๑  สังคม 
   (๑)  หมู่บ้าน  จํานวน  ๑๐  หมู่บ้าน  จํานวน ครัวเรือน  ๑,๒๔๖  ครัวเรือน  
ประชากรในตําบล  จํานวน  ๕,๓๕๖ คน  แยกเป็นชาย    ๒,๖๔๒  คน   หญิง  ๒,๗๑๔  คน 
   8.๖.๒  ศาสนา 
             (๑)  ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ ๑๐๐  ของประชากร  ท้ังหมดในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  วัดจํานวน  ๑  แห่ง  สํานักสงฆ์  ๕  แห่ง 
  8.๖.๓  วัฒนธรรม 
  ประเพณีท้องถ่ินท่ีสําคัญของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ดังนี้ 
  ก.  ชื่อประเพณี  ลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน   
  กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณี  ลอยกระทง  ประกวด จัดทํากระทง  ประกวด
แข่งขันกันแต่ละหมู่บ้านฯลฯ 

ข. ชื่อประเพณี  สงกรานต์  ประมาณเดือน  เมษายน 
  กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ทะเมนชัย  และจัดงานในแต่ละหมู่บ้าน  และจัดรวมกันท่ีวัดอัมพวันหนองม่วง  เช่นพิธี  รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ 
และพระสงฆ์ และมีจัดการแข่งขันกีฬาตําบลระหว่างหมู่บ้านเป็นประจําทุกปี 
  ค.  ชื่อประเพณี  งานเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม 
  กิจกรรมสังเขป   มีการจัดงานประเพณี  แห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างหน่วยงานราชการ  
องค์การบริหารส่วนตําบล  โรงเรียน  หมู่บ้าน  โดยต้ังขบวนแห่จากหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้กับวัดเข้าร่วมท่ีวัดอัมพวัน
หนองม่วง  เพ่ือถวายเทียนพรรษา  ณ วัดอัมพวันหนองม่วง   โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน
ร่วมกัน 
  ง.  ชื่อประเพณี  งานออกพรรษา  ประมาณเดือน ตุลาคม   
  กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานท่ีวัดอัมพวันหนองม่วง  โดยมีประชาชนหรือชาวบ้าน  
ร่วมกันจัดงานมีมหรสพฉลอง  และมีการละเล่นต่างๆ   
  จ.  ชื่อประเพณี  ๕  ธันวาคม มหาราช  ประมาณเดือน  ธันวาคม 
  กิจกรรมสังเขป  มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรเฉลิมฉลอง  ติดไฟประดับท่ัวทุกชุมชนและ
หน่วยงานราชการ  ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกัน  ฯลฯ 
  ฉ  ชื่อประเพณี  ๑๒  สิงหามหาราชินี  ประมาณเดือน สิงหาคม 
  กิจกรรมพอสังเขป  มีการจัดงานทําบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับท่ัวทุกชุมชน  
และหน่วยงานราชการร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกัน  ฯลฯ 
  8.๖.๔  กีฬา   นันทนาการ/พักผ่อน 
  ๑.  สนามกีฬาอเนกประสงค์   จํานวน ๑  แห่ง 
  ๒.  สนามบาสเกตบอล จํานวน  ๑  แห่ง (ร.ร.บ้านหนองม่วง) 
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  ๓.  สนามฟุตบอล  ของโรงเรียนทุกแห่ง จํานวน  ๔  แห่ง 
                   (ร.ร. บ้านหนองม่วง,  ร.ร.บ้านหนองไทร,  ร.ร.บ้านบริหารชนบท,  ร.ร.บ้านหนองบัว) 
  ๔.  สนามตระกร้อ จํานวน  ๑  แห่ง  (รร. บ้านหนองม่วง) 
 



  ๕.  สนามเด็กเล่น จํานวน  ๑  แห่ง  (กรมศาสนา) 
  8.๖.๕  สาธารณะสุข 
  ๑.  โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี จํานวน  ๑  แห่ง 
  ๒.  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข   จํานวน  ๒  คน 
         ลูกจ้างชั่วคราว  จํานวน  ๒  คน 
           ๓.  อสม.  จํานวน  ๗๖  คน 
  ๔.  ผู้เข้ารับการรักษาในสถานศูนย์บริการสาธารณสุข  (จํานวนต่อปี) 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน  ๗,๗๙๓  คน  
  ๕.  ประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง  ๔  อันดับแรก 
   ๑.  โรคระบบทางเดินหายใจ 
   ๒.  โรคระบบทางเดินอาหาร 
   ๓.  โรคระบบกล้ามเนื้อ  
   ๔.  โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
  8.๖.๖  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบล  จะต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนมาเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร)  และมีความรู้เท่าทันกันต่อการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน  สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกินข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของรัฐ
ได้อย่างทันท่วงที  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลทําการฝึกอบรม  อปพร.ปัจจุบันมี  ๘๕  คน   
 8.๗  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.๗.๑  ภูมิอากาศ 
  เดือน มี.ค.-มิ.ย.  อุณหภูมิ  ประมาณ  ๓๘  องศาเซลเซียส 
  เดือน ก.ค.-ต.ค.  อุณหภูมิ  ประมาณ  ๓๕  องศาเซลเซียส 
  เดือน พ.ย.-ก.พ.  อุณหภูมิ  ประมาณ  ๓๕  องศาเซลเซียส 
  8.๗.๒  แหล่งน้ํา 
  ๑.  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
      (๑)  หนองบึง จํานวน  ๓  แห่ง  ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปีได้  มีน้ําใช้บางฤดู  
ฤดูแล้งน้ําจะแห้ง 
      (๒)  คลองลําธาร  ห้วย จํานวน  ๕  สาย  มีน้ําใช้ 
  ๒.  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
      (๑)  เข่ือน ฝาย จํานวน  ๑  แห่ง  มีน้ําใช้บางฤดู 
      (๒)  สระน้ํา จํานวน  ๑๕  แห่ง  มีน้ําใช้ตลอดปี  ๔  แห่ง     มีน้ําใช้บางฤดู  ๑๑  แห่ง 
  8.๗.๓  การระบายน้ํา 
  ๑.  พ้ืนท่ีน้ําท่วมถึง  ร้อยละ  ๑  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  ๒.  ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีน้ําท่วมขังนานท่ีสุด  ๗  วัน  ประมาณช่วง เดือนสิงหาคม 
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8.๗.๔  น้ําเสีย 
   ๑.  มีน้ําเสียประมาณ ..........-..............  ลบ.ม./วัน 
    8.๗.๕  ขยะ 



   ๑.  ปริมาณขยะวันละ  ๒  ตัน/วัน  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยยังไม่ได้จัด
งบประมาณในการจัดซ้ือรถเก็บขยะและถังขยะให้กับหมู่บ้าน  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรร 

 
 
   ๒.  ท่ีดินสําหรับท้ิงขยะประมาณ  ๑๐  ไร่  ต้ังอยู่ใน โคกหนองม่วง  ท่ีประชาชน
สงวนไว้เลี้ยงสัตว์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ห่างจากองค์การบริหารส่วนตําบล  ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร 
  ๓.๘  ด้านการเมือง / การบริหาร 
  ๓.8.๑  โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ี  ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  เม่ือ  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มีผลใช้บังคับ  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐             
(ราชกิจจานุเบกษาเล่ม  ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕๒  ลว  ๓๐  มกราคม  ๒๕๓๙  )โดยมีการบริหารและโครงการ
จัดองค์กร  อํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  การบริหาร   เป็นการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งในรูปแบบการบริหารของคณะ
ผู้บริหาร  ซ่ึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ประกอบด้วย  องค์กรดังนี้ 
  ๑.๑  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน  ๑  
คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ๒  คน  ท่ีสภาตําบลคัดเลือกจากสมาชิก โดยมีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลทะเมนชัยเป็นเลขานุการฯ 
  ๑.๒  ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายสภา ประกอบด้วยประธานสภา  ๑  คน  รองประธานสภา ๑ 
คนเลขานุการสภาฯ ๑ คนซ่ึงเลือกมาจากสมาชิก และสมาชิกสภา หมู่บ้านละ  ๒  คน  จํานวน  ๑๐  หมู่บ้าน  
โดยประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกต้ังสภาภายใน  ๑๕  วัน  สภาเลือก (เดิม) ประธานกรรมการและคณะ
ผู้บริหาร  จํานวน  ๒   คน โครงสร้างองค์กร  ในการดําเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย   
  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง   
ส่วนราชการภายในองค์การฯ  แบ่งออกเป็น  ๗  ส่วน  คือ 
  ๑.   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๒.   ส่วนการคลัง 
  ๓.   ส่วนโยธา 
  ๔.   ส่วนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
  ๕.  ส่วนสวัสดิการและสังคม 
  ๖.  ส่วนสาธารณสุข 
  ๗.  ส่วนเกษตร 
  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลในงาน
ราชการประจําท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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  อัตรากําลังพนักงาน    จํานวน  ๒๘ คน 
  ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน      ๕ คน 
  ตําแหน่งในส่วนการคลัง    จํานวน      ๔ คน 



  ตําแหน่งในส่วนโยธา      จํานวน      ๒ คน 
  ตําแหน่งในส่วนการศึกษา    จํานวน      ๓ คน 
  ตําแหน่งในส่วนสวัสดิการและสังคม  จํานวน    ๒ คน  

ลูกจ้างประจํา     จํานวน      ๑ คน 
  ลูกจ้างตามภารกิจ    จํานวน    ๘      คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว     จํานวน     ๔ คน 
 

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

โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยเป็นผู้บังคับบัญชา  และรับผิดชอบดูแลในงานประจํา
ท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
  ๓.๘.๒  การคลังของท้องถ่ิน 
  -  การบริหารรายรับในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบ 
  -  การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาย้อนหลัง  ๓  ปี 
 
       ปี  พ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

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

  ๓.๘.๓  การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือชุมชน 
  ๑.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทุกหมู่บ้าน  
  ๒.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้มีการส่งเสริมและสวัสดิการเบ้ียยังชีพคนชรา ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
  ๓.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน 
  ๔.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้พัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข  
  ๕.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้พัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.  องค์การบริหารส่วนตําบลได้พัฒนาฝึกอบรมด้านอาชีพ 

ฯลฯ 
************ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี  ๓   
ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

บทท่ี  ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

  



ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ปี  ๒๕๕๖  มีดังนี้ 
 

ช่ือโครงการ 

เปอร์เซ็นต์ 
การ

ดําเนินการ 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๐ ๑๐๐ ๙๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 
๒. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๒ ๑๐๐ ๙๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
๓. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๑ ๑๐๐ ๙๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ 
๔. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๖ ๑๐๐ ๙๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 
๕. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๘ ๑๐๐ ๙๐ ๐๔๐,๐๐๐ ๐๔๐,๐๐๐ 
   การพัฒนาด้านสังคม 
๑. โครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น ๑๐๐ ๑๖ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๒. โครงการประชุมชาคมแผน ๑๐๐ ๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๓. โครงการต้ังจุดสกัดและให้บริการใน 
   ช่วงเทศกาล 

๑๐๐ ๑๔ ๓๙,๒๐๐ ๓๙,๒๐๐ 

๔. อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ๑๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๕. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๐๐ ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๖. โครงการฝึกทบทวน อปพร. ๑๐๐ ๒๔ ๙๓,๐๕๐ ๙๓,๐๕๐ 
๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
    ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

๑๐๐ ๑๑ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๘. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 
    เข็มแข็ง 

๑๐๐ ๙ ๙,๖๕๐ ๙,๖๕๐ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๑. โครงการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
    สุนัขบ้าและยาฉีดคุมกําเนิด 

๑๐๐ ๕ ๓๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดซ้ือน้ํายาเคมีในการกําจัดยุง ๑๐๐ ๕ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 
๓. โครงการจัดซ้ือทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย     
    ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

๑๐๐ ๗ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 

๔. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข 
    มูลฐาน 

๑๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
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ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ระยะเวลา

การ
วงเงินตาม

สัญญา 
เบิกจ่าย 
(บาท) 



ดําเนินการ ดําเนินการ 
(วัน) 

(บาท) 

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและส่งเสริมสนับสนุนกีฬา 
๑. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๑๐๐ ๖ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 
๒. โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ๑๐๐ ๑๑ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๓. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ๑๐๐ ๑๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
๔. อุดหนุนท่ีทําการอําเภอลําปลาย  
    มาศโครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
   ฟุตบอลประเพณีจังหวัด 

๑๐๐ ๑   

๕. โครงการอาหารเสริมนม ๑๐๐ ๒๕๖ ๑,๑๖๔,๗๔๙.๖๒ ๑,๑๖๔,๗๔๙.๖๒ 
๖. โครงการอาหารกลางวัน ๑๐๐ ๘ ๑,๓๓๖,๔๐๐ ๑,๓๓๖,๔๐๐ 
๗. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ๑๗ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ 
๘. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน 
    ต้านยาเสพติด 

๑๐๐ ๑๗ ๑๔๐,๗๔๕ ๑๔๐,๗๔๕ 

๙. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ๑๐๐ ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่ีดี 
๑. โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิม   
    ประสิทธิภาพปฏิบัติงานผู้บริหาร 
    สมาชิกพนักงานลูกจ้างและ 
    พนักงานจ้าง 

๑๐๐ ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 
   และงานวันสําคัญของทางราชการ 

๑๐๐ ๑ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ๑๐๐ ๖๖ ๑๙๗,๙๖๑ ๑๙๗,๙๖๑ 
๔. โครงการฝึกอบรมเพ่ิม    
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    ด้านงานสารบรรณ  และการ 
    ควบคุมภายใน 

๑๐๐ ๔ ๒๒๙๐๐ ๒๒๙๐๐ 

๕. อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ 
    รวมข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้างของ   
    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

รวม   ๔,๔๔๓,๔๕๕.๖๒ ๔,๔๔๓,๔๕๕.๖๒ 
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ผลการดําเนินงานการจ่ายขาดเงินสะสม  ปี  พ.ศ.๒๕๕๖  
 

ลําดับ รายการ เบิกจ่าย 



๑ โครงการขุดลอกสระน้ําหนองน้ําขุ่น  ม.๑๑ ๙๗,๐๐๐ 
๒ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่ท่ี  ๙ ๗๗,๐๐๐ 
๓ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  หมู่ท่ี  ๙ ๒๑,๐๐๐ 
๔ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ  หมู่ท่ี  ๑๑ ๙๗,๐๐๐ 
๕ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๔ ๓๘,๘๐๐ 
๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๖ ๙๐,๕๐๐ 
๗ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๘ ๙๘,๕๐๐ 
๘ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๐ ๙๖,๕๐๐ 
๙ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๗ ๔๗,๘๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๕ ๙๘,๗๐๐ 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ท่ี  ๑๒ ๙๘,๗๐๐ 
๑๒ โครงการซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ท่ี  ๑๗  ๓๗,๗๐๐ 
๑๓ โครงการซ่อมแซมระบบประปา  หมู่ท่ี  ๔ ๕๖,๒๐๐ 
๑๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ๙๗,๕๐๐ 
๑๕ ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข็มแข็ง  ปี  ๒๕๕๕ ๒๘๒,๐๐๐ 

 รวม ๑,๓๓๕,๔๐๐ 

   
  การพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนา  ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕- ๒๕๕๗) ตามแนวทางแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  (พ.ศ. ๒๕๕๖- 
๒๕๖๐)  นั้น   
 จากผลการดําเนินการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ได้สร้างความ
เจริญเติบโต  และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ  ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ  สังเกตได้จากการ
สอบถามจากประชาชนภายในท้องถ่ิน การประชาคมหมู่บ้าน  และถึงแม้ว่าจะมีข้อร้องเรียนปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ก็จะออกไปร่วมแก้ไขปัญหานั้น ๆ  เสมอ  ซ่ึง
แนวทางการพัฒนาข้ันต่อไปควรท่ีจะกําหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพชีวิตและด้าน
สิ่งแวดล้อม  ควบคู่กันในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีผ่านมา  คือแผนพัฒนา  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  ถือได้ว่าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทะเมนชัย  ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  และจากผลดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  เช่น  จาก
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ภายในเขตตําบลทะเมนชัย  จากภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ได้ระดมความคิด  วิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
 ท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT Analysis  และจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา  โดยใช้วิธีการ  Rating Scales  มีเกณฑ์ท่ีจะใช้สําหรับการจัดลําดับความสําคัญ  
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 ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและความเร่งด่วน  โดยเฉพาะปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาขยะมูลฝอย  การระบายน้ํา  เหตุรําคาญ   
 



ปัญหายาเสพติด  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพ  ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  ตามลําดับโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้  “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี” 
    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ  การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
    องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 
  (๑)  จุดแข็ง  (S : Strength) 

- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินท้ังในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ๑ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ   

- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและ
บริหาร  

        การพัฒนา 
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการอ่ืน

ในพ้ืนท่ี 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม ร้านค้าชุมชน ท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
(๒)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 

- เป็นชุมชนด้ังเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
- ขาดระบบการวางผังท่ีได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี 
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(๓)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดบุรีรัมย์สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลทะ

เมนชัย  ท่ีมีแผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 



- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆ จํานวน ๑ สาย  สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนได้เกินกว่า
ประมาณการปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 
- องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 
- องค์การบริหารส่วนตําบลเหมาะสําหรับเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้า

ประเภทต่างๆ 
(๔)  ข้อจํากัด  ( T : Threat) 

- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
- ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี  ๔    

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี  ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 



 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  (vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึง
เป็นจุดหมาย  และปรารถนาคาดหวังท่ีจะให้เกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  เป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็ก  มีประชากรท่ีอาศัยอยู่แต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน  ซ่ึงส่วนใหญ่แยกออกจากบ้านหนองม่วง  
หมู่ท่ี  ๔  ซ่ึงเป็นบ้านดั้งเดิม  ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข  ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  และปลูกผักสวน
ครัว  เลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพเสริมรายได้  จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังน้ี 
 

ทะเมนชัยเมืองน่าอยู่    เชิดชูคุณธรรม 
ก้าวลํ้าการศึกษา      พัฒนาท้องถิ่น 

 
พันธกิจ  (MISSION) 
   1.  การสร้างระบบบริหารการจัดการท่ีดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การ
ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
   2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 
   3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ิน 
   4.  การสร้างความเข็มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพ่ือให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่งคง    5 .  
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข็มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   6.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสาธารณะต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
   7.  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง 
   8.  จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
 
 
 
๔.๓  จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา 

๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและตรงตาม
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 

๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทําให้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่าง ๆ  
เพียงพอต่อผู้บริโภค  ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวัน 
     3.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง รวมท้ังปลูกฝังให้มีคุณธรรม  
จริยธรรมตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

๓. ส่งเสริมประกอบอาชีพทําให้ประชาชนมีการกินดี  อยู่ดี  บรรลุวัตถุประสงค์ 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข็มแข็ง 
๖.  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ทําให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม  และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง 
๖. มีระบบการรักษาความสงบปลอดภัยและรักษาสมบัติของประชาชนโดยท่ัวกัน 
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๔.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย 
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร์หลักท่ี

ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จรวม  ๗  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทะ
เมนชัย  จํานวน  ๒๗   แนวทาง ซ่ึงเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ 
ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
  ๑.  ก่อสร้างและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ําให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
  ๒.  ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึง 
  ๓.  บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  ๔.  พัฒนาการใช้ท่ีดิน 

๕.  พัฒนาแหล่งเก็บน้ํา 
๖.  การใช้บริการด้านโทรคมนาคม 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ด้านส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต 
๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและยาวชนในท้องถ่ิน 
๔. ด้านการศึกษา  ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
๕. ด้านสาธารณสุข 

 

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

๑. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒. ด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
๓. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ด้านการจัดหาสถานท่ีและอุปกรณ์การช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
๕. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
๒. ด้านการเกษตร 
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 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๒. ด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถ่ิน 
๓.  ด้านการอนุรักษ์  ทํานุบํารุง  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

 

 ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
แนวทางการพัฒนา 
 (๑)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 (๒)  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 (๓)  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
 (๔)  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

  (๕)  การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจกรรมของ  อบต. 
 

๔.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ����  วิสัยทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
           “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมเป็นสุข” 
 

 ����  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (Mission) 
            “สร้างการเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน     
       การท่องเท่ียวเกษตรปลอดภัย  ผลิตภัณฑ์จากไหม  การค้าชายแดน  พัฒนาเพ่ือยกระดับ 
                       คุณภาพชีวิตของประชาชนและอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน” 
 

 ����  ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์  (Strategic Issues)  
        �  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
   เป้าประสงค์ 
      “สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ 
         ท่องเท่ียวและการค้าชายแดน” 
    กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวและโครงข่ายคมนาคม 
    2.  พัฒนาตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก  เชื่อมโยงอารยธรรมขอมและสินค้า OTOP 
    3.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
   4.  พัฒนาการค้าชายแดน 
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        ����  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  เป้าประสงค์ 
       “สร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       ด้านเกษตรปลอด” 
  กลยุทธ์ 
       1.  ส่งเสริมการจัดทํา Zoning การผลิตสินค้าการเกษตร 
       2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
   3.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป  การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   4.  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานภาคเกษตร  กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
 

  ����  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาไหมพ้ืนบ้านสู่สากล 
  เป้าประสงค์ 
   “สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
        ผลิตภัณฑ์ไหม” 
  กลยุทธ์  
   1.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิตไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3.  เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล 
   4.  จัดระบบการบริหารจัดการพัฒนาหม่อนไหมเชิงพาณิชย์ 
 

  ����  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ 
   “เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
  กลยุทธ์ 
   1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.  รณรงค์ส่งเสริมแรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม 
   3.  ส่งเสริมการออมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
   4.  พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและห่างไกลยาเสพติด 
   5.  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

  �  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
   “รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
  กลยุทธ์ 
   1.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.  พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ 
   5.  การบริหารจัดการขยะ (โดยการคัดแยกและลดปริมาณขยะในระดับชุมชน/   
          พลังงานทดแทน) 
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  ����  ประเด็นยุทธศาสตร์  ท่ี  6  พัฒนาการบริการภาครัฐและเอกชน 
  เป้าประสงค์ 
   “เพ่ือสร้างความพึงพอใจและไว้วางใจแก่ประชาชน  ตอบสนองข้อร้องเรียนของ 
       ประชาชน” 
  กลยุทธ์ 
   1.  พัฒนาระบบการให้บริการ 
   2.  เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการ 
   3.  พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
        ประชาชน 
   4.  พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดสมรรถนะสูง 
 

๔.๔  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ๑.  จะแก้ไขและสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานภายในตําบลและให้กระจายไปทุกหมู่บ้าน  เพ่ือความอยู่
ดีกินดีของประชาชนภายในตําบล 
 ๒.  ส่งเสริมการผลิตปลูกข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์  ภายในตําบลและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหลัง
ฤดูกาลเก็บเก่ียว  ให้มีงานทําเสริมรายได้และเพ่ิมผลผลิต 
 ๓.  ส่งเสริมและขุดลอกแหล่งน้ํา ภายในตําบล เพ่ือให้มีน้ําอุปโภค–บริโภคตลอดปี  เพ่ือขจัดภัยแล้ง 
 ๔.  ส่งเสริมกีฬา  ประเพณี  ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๕.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสนับสนุนการปลูกต้นไม้  ภายในตําบลทุกหมู่บ้าน  ทุกแห่งท่ี
เป็นท่ีสาธารณประโยชน์  และสถานท่ีราชการ 
 ๖.  สนับสนุนหนว่ยราชการภายในตําบล 
 ๗.  จัดรักษาความสะอาด  ภายในหมู่บ้านทุกหมู่  เพ่ือให้บ้านเมืองน่าอยู่ 
 ๘.  ส่งเสริมพัฒนา  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  โรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
 ๙.  ป้องกันโรคติดต่อ  ภายในตําบล  คุ้มครองดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.  ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ส่วนท่ี  ๕ 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๖ 
 

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนา  ๓  ปี  ไปปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี  ๖ 
การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนา  ๓  ปี  ไปปฏิบัต ิ

 

๖.๑  การติดตามประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๖  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
 (๑)  ประธานสภาท้องถ่ิน    เป็น  ประธานคณะกรรมการ 
 (๒)  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน   เป็น  กรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน   เป็น  กรรมการ 
 (๔)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีสภา  เป็น  กรรมการ 
        ท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน 
 (๕)  ผู้แทนฝ่ายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง  เป็น  กรรมการ 
                 จํานวน  ๒  คน 
 (๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก  เป็น  กรรมการ 
                 กันเอง  จํานวน  ๒  คน 
 

  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
 (๑)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงได้จากการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้กับประชาชนทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ท้ังนี้ให้ติดประกาศโยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 (๔)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

6.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการทุกโครงการโดยแบ่งออกเป็นชุด ๆ ตามความ
เหมาะสมของโครงการแต่ละโครงการ 
 

6.๓  การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ของทุก  ๆ  โครงการ  แบ่งออกดังนี้ 
 ๑.  ก่อนดําเนินการตามโครงการ  คณะกรรมการการดําเนินการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือทราบปัญหา
ความต้องการและข้อจํากัดของโครงการ 
 ๒.  ระหว่างดําเนินการตามโครงการ  คณะกรรมการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ  โดยดู
จากตารางการปฏิบัติการและตัวชี้วัดต่าง ๆ 
 ๓. หลังจากเสร็จโครงการ  คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการตาม
สัญญาจ้างและทําการประเมินผลกระทบด้านต่างๆของโครงการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในเชิงบริหารและการจัดการ
โครงการอ่ืนๆ ต่อไป 
 

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



 

คํานํา 
 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย  เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  เม่ือวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน  มีอํานาจในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมและให้บริการ  แก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถ่ิน  เพ่ือให้ได้รับความสะดวกสบาย  ตามความต้องการของชุมชน 
 

  ดังนั้นเพ่ือให้บริการ  การพัฒนา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึงประสงค์  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลประจําปี  
ข้ึน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอจังหวัด 
 

  ทางคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ผู้นําหมู่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัย ตลอดจน
ส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลทะเมนชัยประจําปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) 
 

  เอกสารเล่มนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน  เพ่ือไปสู่การจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีต่อไป  ให้มีเป้าหมายตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  ทางคณะ
ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ท่ีจะนําไปเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 
 
 

                                                                                                                          
            คณะผู้จัดทํา 

 ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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