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งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานที่ไดรับการยกฐานะจากสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและเปนหนวยราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และใหบริการ แกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหไดรับความสะดวกสบาย ตามความตองการ
ของชุมชน
ดังนั้นเพื่อใหบริการ การพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึง
ประสงค คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชั ย ประจํ าป 2559 (พ.ศ. 2559-2561) ขึ้น เพื่อใหสอดคล องกั บนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แ ผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาอํ าเภอ
จังหวัด
ทางคณะกรรมการจัด ทํ าแผนพั ฒ นาองค การบริห ารส วนตํ าบล ไดเ ก็ บ รวบรวม
ขอมู ลจากความตองการของประชาชนในทองถิ่ น ผู นําหมูบาน สมาชิกองคการบริห ารส วนตํ าบล
ทะเมนชั ย ตลอดจนส ว นราชการต าง ๆ เพื่ อจั ด เก็ บ รวบรวมข อมู ล และป ญหาความต องการของ
ประชาชนทุ ก กลุ ม ในเขตองค ก าร บริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)
เอกสารเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อไปสูการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูที่เกี่ยวของ ที่จะนําไปเปนเกณฑใน
การตัดสินใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
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แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559-2561 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนแนวทางการ
พั ฒ นาในช ว งสามป ที่มี ความสอดคล อ งและสามารถสนองตอบต อ ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาอย างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดตรงกับสภาพปญหาในตําบลและ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2559–2561) ได รั บ ความร ว มมื อ จาก
ประชาคมหมู บ าน คณะกรรมการหมู บ าน ตลอดจนเจ าหน าที่ ที่เ กี่ ยวข องทุ กฝ าย คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของของอําเภอลําปลายมาศ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เพื่ อนํ าไปสู การปฏิบั ติใหส อดคล องกับ แผนยุทธศาสตร ที่ไดจั ดทํ าไวเ ปน การดํ าเนิน การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพั ฒนาให
มากที่สุด
ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะขั้นตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป ดังนี้
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโ ครงการ/กิจ กรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ที่ตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนใน
ที่สุด
แผนพัฒนาสามปี ประจําปี ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกรองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํ างบประมาณรายจายประจําป โดยนํ าโครงการ/กิจ กรรมจากแผนพัฒ นาสามป ในป ที่จั ดทํ า
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อเรงรัดการพัฒนาหมูบาน ตําบล โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
3. มุงใหประชาชนในหมูบานมีความรู พัฒนาดานความคิด ติดตามขาวสารขอมูล
4. เพื่อพัฒนาสงเสริมการศึกษา และการกีฬา
5. เพื่อพัฒนาทางดานสังคม ชุมชน ใหมีการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒ นาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภ าพ ให องคการบริ หารสว นตํ าบลให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
7. เพื่อสงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชน
8. เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
9. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
10. เพื่ อปรั บ ปรุ งระบบบริ การในส ว นราชการต างๆ ให มีความสะดวก รวดเร็ ว
ถูกตอง สนองตอบตอปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ ไดมีการกํ าหนดยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแนวทางการพัฒ นาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.
2557- 2559 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาคม
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามข อ (3) (4) (5) และ (6) ใหมีว าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรั บการ
คัดเลือกอีกได
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
กรรการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด /อําเภอ และนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ประชาคมท อ งถิ่ น และส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณา โดยในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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ตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) พิ จ ารณาความเกี่ ย วเนื่ อ งกั น ระหว า งยุ ท ธศาสตร ห รื อ ระหว างแนว
ทางการพัฒนาเชนใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนว
ทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี ความสั มพันธกับ “ยุทธศาสตร การพัฒ นาดานการทองเที่ยว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด
“โครงการปรับปรุงสถานที่
ประวัติศาสตรประสาทเกา” หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตอง
กําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให พิ จ ารณานํ า โครงการ กิ จ กรรม จากแผนชุ ม ชนที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถในการดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนา
สามปในช วงถัด ไปดว ย เนื่องจากในการดํ าเนิน การเพื่ อใหบ รรลุวั ตถุ ประสงคของยุทธศาสตร การ
พัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตอง
พิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
ระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้น
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถเข า มาร ว มดํ าเนิ น การหรื อ มี ภ ารกิ จ
รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออก อยางนอยสามประเภท คือ
- โครงการที่องคกรปกครองสว นทองถิ่นดํ าเนิน การเอง กลาวคื อมีขีด
ความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทงดานการบริหารจัดการที่จะ
ดําเนินการไดเอง
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- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ราชการบริ ห าร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาด
ใหญหรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริหารสาธารณะดังกลาว
อยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู
แลว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ทั่วไปแลว ยัง จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพิจารณา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมา
และนําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ(สําหรับองคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)
2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลั ง จากการประเมิ น ผลการพั ฒ นาในรอบป ที่ ผ า นมาแล ว ในที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น
คั ด เลื อ กยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ ป ญหาความ
ตองการของประชาคม / ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหมก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถิ่น(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
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3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต ยุ ทธศาสตร จะมี แนวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลายซึ่ งล ว นแล ว แต มีความ
จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญ
ความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน ที่ประชุมจะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับ
ความสําคัญอยูในลําดับหลังๆจะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น
อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ
พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเ พราะในการจัดลํ าดับความสํ าคัญอาจใช การตัด สินใจของแตละบุ คคลเปนหลั ก ดังนั้นเพื่ อ
ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชว งสามปแลว ใหที่ประชุมร วมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อกวั ต ถุ ป ระสงค ของยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาจากแผนยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้ ง องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น อาจกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย
ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพั ฒ นาที่ กําหนดอย างรอบคอบ เพื่ อให ไดโ ครงการ / กิ จ กรรมที่ครบถ ว น ซึ่งอาจจะมี ทั้ง
โครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการ
กับหนวยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อ มโยงของกิ จ กรรมทั้ ง ในด า นกระบวนการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมในปตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจ ารณาคั ด เลื อกโครงการ / กิ จกรรมจากความจําเปน เร งดว น ขี ด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะดําเนิ นการใยปแรกของแผนพัฒนาสามปเพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
โดยมีเคาโครงการ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคมซึ่ ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนาป ญหา ความตองการและข อมู ลนํ ามาจั ดทํารางแผนพัฒ นาสามป แล วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารรารางแผนพัฒนาสามปเพื่ อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆที่อาจเชื่อมโยง
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่ งจะมี ความแตกต างหลากหลายทั้ งด านความรู ทักษะ และทัศ นคติ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาใหความหมายอยางกวางและ
อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมา
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
1. ยุทธศาสตรดานการ - มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก
- งบประมาณขององคกรปกครอง
โครงสรางพื้นฐาน
ประชาชนเดินทาไปมาสะดวกยิ่งขึ้น สวนทอถิ่นไมเพียงพอตอการ
- มีการปรับปรุงถนนใหประชาชน บริหารจัดการ
สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก - การคมนาคมระหวางหมูบานไม
- มีการพัฒนาแหลงน้ํา เชน การ สะดวก
ขยายระบบประปา ขุดลอกคลอง
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- กรมสงเสริมการปกครองสวน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
ทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุน
บุคลากรรัฐที่เกี่ยวของ
งบประมาณโครงการกอสรางถนน
- ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให
ปลอดฝุนพัฒนาแหลงน้ํา และ
เปนของ อบต. การซอมแซมหรือ
กอสรางประปาหมูบาน
ปรับปรุงเกิดความลาชา
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
- ประชาชนไมลงชื่อยินยอมมอบ
ความสอดคลอง
ที่ดินในการดําเนินตามโครงการ
กอสราง
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
2. ยุทธศาสตรการ
- มีชมรมผูสูงอายุ
- งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานคุณภาพชีวติ - ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
สวัสดิการใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู บริหารจัดการ
พิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส - การจัดทําฐานขอมูลทางดาน
- มีการอนุรกั ษวัฒนธรรมประเพณีที่ สังคมไมเปนระบบ
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ เขาพรรษา
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา(ตอ)

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใน
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
- องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน
กิจกรรมฝกทบทวน อปพร. เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
- องคการบริหารสวนตําบลมีบริการชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
-มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- เปนพื้นที่ทําการเกษตร

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี

อุปสรรค (THREATS)
- การประชาสัมพันธจากภาครัฐไม
ทั่วถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ ยังชีพ
จุดออน (WEEKNESSES)
- มีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่
-ประชาชนใชน้ําโดยไมคํานึงถึงผลที่
จะตามมา

อุปสรรค (THREATS)
- ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค
จุดออน (WEEKNESSES)
- ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก
- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ
อุปสรรค (THREATS)
- ขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร
จุดออน (WEEKNESSES)
- ประชาชนขาดความรูเ รื่องการคัด
แยกขยะ
- ประชาชนยังมีแนวความคิดเปนอยู
แบบสันโดษ
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

อุปสรรค (THREATS)
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
6. ยุทธศาสตรการ
- มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่ - งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานศิลปะ
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
วัฒนธรรม จารีต
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งาน
บริหารจัดการ
ประเพณี และภูมิปญญา ประเพณีสงกรานต กีฬา เขาพรรษา
ทองถิ่น
วันผูสูงอายุ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
- มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา
ความสอดคลองกับภาครัฐ
และเด็กประถามศึกษาในพื้นที่
นอย
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการ
- ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน - งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานการบริหาร สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
จัดการบานเมืองที่ดี
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขา บริหารจัดการขาดการ
รวมระชาคมมากขึ้น
ประชาสัมพันธและแนะนํา
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- เทคโนโลยีสารสนเทศไม
- มีผูนําทีเ่ ขมแข็ง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพิ่มจํานวนมาก
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
สอดคลองกับภาครัฐ
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
สงเสริมสนับสนุนการอบรมให
เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ความรูตอบุคลากร
ปฏิบัติงาน
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.
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การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕7- ๒๕59) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐) นั้น
จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ได
สรางความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ ไดผลเปนที่นาพอใจ สังเกต
ได จ ากการสอบถามจากประชาชนภายในท องถิ่ น การประชาคมหมู บ า น และถึ ง แม ว า จะมี ข อ
รองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ก็จะออกไปรวม
แกไขปญหานั้น ๆ เสมอ ซึ่งแนวทางการพัฒนาขั้นตอไปควรที่จะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคุณภาพชีวิตและดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนที่เหมาะสม จากการประเมินผล
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาที่ผานมา คือแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9) ถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประสบความสําเร็จเปน
อย างดี และจากผลดั ง กล าวนี้ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย โดยคณะกรรมการพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน จากสวนราชการอื่น ๆ ภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย จากภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดระดมความคิด วิเคราะหปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT Analysis และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญปริมาณป ญหา ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน ความรายแรงและความเรงดว น
โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา เหตุ
รําคาญ ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพ ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพ ปญหาการศึกษา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ตามลําดับโดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุข
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ด”ี
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้
(๑) จุดแข็ง (S : Strength)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แหง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ
- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครอง
บริหารพัฒนา
- มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการ
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สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการอื่น
ในพื้นที่
- มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได
- มีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม รานคาชุมชน ที่เอื้อ
ประโยชนใหกับคนในชุมชน
(๒) จุดออน ( W : Weakness )
- เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน
- ขาดระบบการวางผังที่ไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมที่ใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี
(๓) โอกาส ( O : Opportunity )
- จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ที่มีแผนงาน โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นไดเกินกวา
ประมาณการปงบประมาณที่ผานมา
- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
- องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ประเภทตางๆ
(๔) ขอจํากัด ( T : Threat)
- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพื้นฐานความรูและพื้นฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ประชาชนขาดแหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพ
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที่ 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน

ป พ.ศ. 2555
จํานวน
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2556
จํานวน
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม

1.โครงการสรางพื้นฐาน

10

1,484,000

12

1,992,500

2.ดานเศรษฐกิจ

1

50,000

0

0

3.ดานคุณภาพชีวิต
4.ดานพัฒนาสังคม

0

0

0

0

16

962,520

13

925,000

0

0

0

0

6

550,000

5

339,000

12

3,141,120

10

3,460,600

0

0

0

0

0

0

1

10,000

7

862,000

8

985,000

52

10,190,760

49

7,712,100

5.ดานแหลงน้าํ
6.ดานสาธารณสุข
7.ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

8.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

9.ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม/
10.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รอยละ
เพิ่มขึ้น
34.26
ลดลง
100
ลดลง
3.89
ลดลง
38.36
เพิ่มขึ้น
10.17
เพิ่มขึ้น
100
เพิ่มขึ้น
14.26
ลดลง
24.32

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในดาน
ตางๆ ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพืน้ ฐานอัน
ไดแกถนน เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตลอดจนเปนการ
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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เสริมสรางและวางรากฐานคามมั่นคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต
(2) ดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบล
ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ใน
ตําบลใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งขึ้น และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิธีทาง
ธุรกิจใหมๆ
(3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา
ใหแก สถานศึกษาในเขตพื้นที่ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันใหแกเด็ กนักเรีย นที่ขาดแคลน นอกเหนื อจากที่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น และดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
(4) การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ได
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นใหเจริญกาวหนา สามารถยกระดับ
รายไดของประชาชนใหสูงขึ้น
(5) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและทองเที่ยว ได
ดํ า เนิ น การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ลํ า คลอง ตลอดจนส ง เสริ ม และรณรงค ใ ห ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป เพื่อใหเปน
ทรัพยากร.ธรรมชาติของชุมชนและเพื่อชุมชนที่ยงั่ ยืนตอไป
(6) การบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ได
ดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(7) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญหาทองถิ่น ไดจัดใหมีงาน
ประเพณีตางๆ เชน งานวันขึ้นปใหม การจัดกิจกรรมวันเด็ก งานประเพณีสงกรานต และงานรัฐพิธี
อื่นๆ เปนตน เพื่อสงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูไปกับ
ความรูในวิทยากรสมัยใหม
(8) ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนการพัฒนาครอบคลุกกิจกรรมที่องคการ
บริหารสวนตําบลพึงกระทํา เพื่อเผยแพรการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการปรับปรุงและจัดการระบบบริหารใหสามารถอํานวยการ
บริ การแก ป ระชาชนไดอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช น การส งเสริ มความรู ความสนใจกั บ กิ จ กรรมของ
ทองถิ่น การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ ๓

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น (vision) เพื่ อ เป น
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรที่
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูที่ ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
 ﮭทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม
กาวล้ําการศึกษา พัฒนาทองถิ่น ﮭ

๒. พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรา งพื้น ฐาน เชน เส นทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ํา ประปา ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริ หารจัด การแหล ง น้ํา เพื่อการอุ ปโภค บริโ ภค และแหล ง น้ํา เพื่ อ
การเกษตร
3. การส ง เสริ ม พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ โดยการส ง เสริ ม อาชี พ การพั ฒ นา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒ นาดา นการเกษตร สง เสริม เศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนว
พระราชดําริ
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
7. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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๓. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอทั่วถึงและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร
หลักที่ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา
ระบบโทรคมนาคม”
เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่
ติดตั้ง และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาได
ประโยชน
จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”
เปาประสงค
เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม เสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ
แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได
จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
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5. รอยละที่เพิ่มขึ้นของของรายไดจากการทองเที่ยว
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู
ขอมูลขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามั ย ด านสวั ส ดิ การและสั งคม ด านกี ฬา ประชาชนมี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ภู มิคุมกั น ทางสั งคมที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2555)
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน และผูส ูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”
เปาประสงค
เพื่อสนับ สนุ นประชาชนทุกภาคส วนในการพั ฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
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ตัวชี้วัด

3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
จํานวนขอบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
จํานวนประชาชนที่เขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล
8. จํานวนประชาชนที่เขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
5.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข

5.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคา
การจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุน
การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ การศึ ก ษา การ
สาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในทุ กดาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”
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5.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
5.4 ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic lssues )
ประเด็นยุทธศาสตรที 1 : ดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"
เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่รวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
7. รอยละที่ลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ (ไร)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ
18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟารมปศุสัตวที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ

1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเที่ยว
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
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(วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน

5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)

6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
เพิ่มรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ
มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
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กลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ

1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”
เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา
เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดที่
ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคที่ปองกันปราบปรามและแกไข
ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
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10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
13. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อความ
มั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ

1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
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4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการ
พันธกิจ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนที่สําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน
การเงิน/การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนิน งานตามแผนพัฒนา
จังหวัด(ครั้ง)
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กลยุทธ

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมยั่งยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพอ
ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา
กลยุทธ (Strategy)

1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แบบองครวม

2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความมั่นคงในอาชีพ และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัด

7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน
สาธารณสุข
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
เปาประสงค (Goals)
1. บริหารการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการทองเที่ยว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่
เพิ่มขึ้น
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
วงจร
เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพื่อการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
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ตัวชี้วัด

7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จํานวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย
และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมสรางความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)
1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อ
ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอื่น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง
เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและ
เปนธรรม
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
2. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมใหมีการวาง
ผังเมืองที่มาตรฐาน

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ห น า | 33

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)
1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการบริหารที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร
7. รอยละของงานที่บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
6.1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื องการบริ ห ารเพื่ อให บ รรลุ ต ามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ที่ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถิ่นในโการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุ คคล ดั งนั้ น จึ งมี ความจํ า เป น ที่ จ ะต องเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาที่และลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ที่มี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และ
เปนหนวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายมี่
เกี่ ย วข อ ง สร า งกระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ แก ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
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ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมทั้งสราง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพื่อรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองที่นาอยู ชุมชนที่นาอยูอยางยั่งยืน
1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่น ๆ ที่สวนราชการเกี่ยวของ รวมทั้งเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความทั่วถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ
6.2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ทั้งในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ
จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวกแก ก ารดํ า เนิ น งานด านสวั ส ดิ ก าร
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง
ได รวมทั้งไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ ดี
ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬา
2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพื่อสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพื้นที่ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจที่ถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว
2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมที่อยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
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6.3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปน เงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหป ระชาชนได รับโอกาสเทาเทีย มกัน ที่จะเรี ยนรู และ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถิ่นใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น ดังนี้
3.1 สนั บสนุ นและสงเสริ มพั ฒนาศูน ยพัฒนาเด็ กก อนวั ยเรีย นให ได ตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น
6.4 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย
รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ ดังนี้
4.1 เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน
4.2 ส งเสริมการดํ าเนิ นกิจ กรรมดานการสงเสริ มสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ที่เปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค
6.5 นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในทองถิ่น เปนการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้
5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ มใหมีความเข มแข็งย างยั่ งยื น พั ฒ นาอาชี พที่เ หมาะสมกั บสภาวะแวดลอมของท องถิ่ น และ
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กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ
5.2 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด า นการเกษตร กระบวนการเรี ย นรู ภ าคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย
5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพิ่มศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่
5.4 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวที่ดีในการ
เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท
6.6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพื่อสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟ า สาธารณะ ไฟฟ า เพื่ อ การเกษตร และการติ ด ตั้ ง ๆฟฟ า สาธารณะให ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม
6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม
6.3 สนับ สนุน ใหมีถนนสูไรนา โดยมุงมั่นพัฒ นาให มีการขุดเจาะบ อบาดาล เพื่ อ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย
6.4 สนับสนุ นใหมีร ะบบชลประทานสูไร นา โดยมุงมั่นพัฒนาใหมีการขุดเจาะบ อ
บาดาลใหครอบคลุมทั่วถึง
6.5 มุ งมั่ น ประสานงานในโครงการเกิน ศั กยภาพที่ ใช งบประมาณมาพั ฒ นา เช น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย
6.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิต เพื่อ
อํ านวยต อความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศวิ ทยาเพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง และเพื่อเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค ส ง เสริ ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน และสถานที่ตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มุง

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเกาตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

ที่

โครงการ

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4 บานหนองมวง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมู 4 บานหนองมวง
คมนาคมสะดวก
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท

- เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
คมนาคมสะดวก
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. เสริม
ไหลทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม.

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-39๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งปายโครงการตามแบบของ
อบต. จําวน 1 ปายพรอมติด

๒๕๕๙

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตั้งปายแนะนําโครงการอีก 1 ปาย

๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 บานหนองไทร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

- หมูที่ 8 บานหนองไทร
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

2,200,000

2,200,000

2,200,000 รอยละ
- ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ที่ไดรับประโยชน ในการเดินทาง การ
คมนาคม และถนน
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองชาง

คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 บานหนองไทร
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อม บานหนองเจาหัว
ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ

- เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล.
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,4000 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุกกวาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
165 ลูกบาศกเมตร

อบจ.

-40-

แบบ ผ.01

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 15 บานหนองมวงใต

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- หมูที่ 15 หนองมวงใต
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสนรอบหมูบานดานทางทิศ
ตะวันตก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

- หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
กวาง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-41๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

7 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อม บานโบย ต.พระครู
อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนไดมีถนน - กอสรางถนน คสล.
สําหรับใชในการคมนาคม
กวาง 5.00 ม.ยาว 1,600 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กวา 8,000 ตารางเมตร ไหลทาง
วัตถุประสงค

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ
- ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ที่ไดรับประโยชน ในการเดินทาง การ
คมนาคม และถนน
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.

240 ลูกบาศกเมตร
๘ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 4
คมนาคมสะดวก
เสนตะโกถึงลําหวยไผ

- กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 1,170 ลบ.ม.
พรอมเกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุก กวาง 3.00 ม.
ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา
ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

100,000

100,000

100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-42๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 9 บานหนองบัว
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 9
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานหนองบัว
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม
นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง
10 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 10 บานหนองมวง
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 10
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานหนองมวงนอย
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไมนอย
กวา 1,170 ลบ.ม พรอมเกรด
ปรับแตงงานลงหินคลุก กวาง
3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม.ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

100,000

100,000

100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-43๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
- หมูที่ 12 ขนาด 4 ม.
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานบุตาริด
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม
นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
กองชาง
คมนาคมที่เปน ความสะดวกปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง
12 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคหมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน

- เพื่อใหประชาชนมีสถาน - หมูที่ 11 พื้นที่สาธารณะ
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา
ที่ในการออกกําลังกาย
- เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 0.10 ม. บริเวณรอบสระน้ํา
- เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ หนองแสง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. กําหนด

13 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา - เพื่อเปนทางน้ําไหลเขา
- กอสรางรางระบายน้ํา
เขาสระหนองไฮ หมูที่ 8
สระหนองไฮ
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.20 ม.
บานหนองไทร
- เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอุปโภค ยาวโดยรวม 208 ม.
บริโภค และการเกษตร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 - มีสถานที่ออก
กําลังกายแบบมี
มาตรฐาน

- ใหประชาชนมีสถาน

100,000 - มีน้ํากักเก็บ
ตามฤดูกาล

- ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

ที่การออกกําลังกาย
- มีสถานที่ทํากิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

แบบ ผ.01

-44๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด หมูที่ 9
บานหนองบัว

- เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม.
ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด หมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน

- เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

- กอสรางรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม.
ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย

100,000

100,000

100,000 - ลดปญหา
น้ําทวมขัง

- น้ําที่ทวมขังมีทาง
น้ําไหลผานไดสะดวก
ขึ้น

กองชาง

16 โครงการจางเหมาฝาปด
รางระบายน้ํา หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

- ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เด็กพลัดตกลงไป

- จางเหมาฝาปดรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 250 ม.

100,000

100,000

100,000 - มีฝาปดราง
ระบายน้ํา

- ลดอุบัติเหตุจาการ
พลัดตกรางระบายน้ํา

กองชาง

17 โครงการซอมแซมถนนภายใน
พื้นที่ตําบลทะเมนชัย

- เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง
- ซอมแซมถนนโดยวิธีปะหลุม
ถนนที่เสียหาย
ความยาวโดยรวม 700 เมตร
- พัฒนาระบบการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ขนสงใหมีความสะดวก
340 ตารางเมตร
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา

300,000

300,000

300,000 - มีเสนทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย

- ประชาชนมีเสนทาง
ในการเดินทางไป มา
ปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
100,000
100,000
100,000 - ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- น้ําที่ทวมขังมี
ทางน้ําไหลผาน
สะดวกขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-45๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางที่ทําการ
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย

19 โครงการกอสรางหองน้ํา
หอประชุม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อกอสรางสถานที่ทําการ - จัดสรางอาคารสํานักงาน
สํานักงาน อบต.
สถานที่ทําการและอาคาร
อเนกประสงคอื่นๆที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค

- เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

- กอสรางหองน้ําที่หอประชม
อบต.ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีที่ทําการของ - อบต.มีสถานที่ทํา
อบต.ที่ไดมาตรฐาน การที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนมากขึ้น
250,000

250,000

250,000 - รอยละ
- มีหองน้ําไวบริการ
ของประชาชนมา ประชาชนและ
ประชุมที่อบต. เจาหนาที่
ไดใชบริการ
หองน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-46๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางเหมาบริการเพื่อซอม
แซมไฟฟาสาธารณะในพื้นที่

๒๐ โครงการซอมแซมไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ

- เพื่อบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะใหพรอมใช
- ทางสาธารณะมีไฟสอง
สวางเกิดความปลอดภัย

21 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ
- โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สองสวางสาธารณะ

- เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟาสาธารณะ - ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน

(ไฟทาง)สองสวางคลอบคลุม การไฟฟา ติดตั้งขยายเขตแนว
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เกษตร
และทรัพยสินของประชาชน
ในเวลากลางคืน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐ - มีไฟฟา
- ประชาชนมีความ
สาธารณะที่ใชงาน ปลอดภัยในชีวิตและ
ไดทุกพื้นที่
ทรัพยสินมีแสงสวาง
ในยามค่ําคืน
200,000

200,000

200,000 - มีไฟฟา
สาธารณะเพิ่มขึ้น
อาชญากรรม
ในพื้นที่ลดลง

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
- มีไฟฟาสองสวางใน
เวลากลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-47๑.๓

แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
22 โครงการขุดลอกสระหนองแปน - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขุดลอกสระหนองแปน
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 8 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหนองไทร
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร
บานหนองไทร
ประชาชนในพื้นที่ หมู 8
ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
- มีแหลงกักเก็บน้ํา
2,195,000 2,195,000 2,195,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.
กองชาง

66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายน้ํา และ
สรางถนนดินเพื่อการเกษตร
๒๓ โครงการขุดลอกสระหนองบัว
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 9
บานหนองบัว

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา

- ขุดลอกสระหนองบัว
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานหนองบัว
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 100 เมตร
ประชาชนในพื้นที่ หมู 9
ยาว 119 เมตร ลึกจากสภาพ

1,401,000

1,401,000

2,155,000

2,155,000

เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
1,401,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

กองชาง

นอยกวา 34,262 ลบ.ม.
๒๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ขนาด กวาง 150 เมตร
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 10 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
บานหนองมวงนอย
ประชาชนในพื้นที่ หมู 10 65,323 ลูกบาศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา
สรางถนนดินเพื่อการเกษตร

2,155,000 - รอยละของ

- มีแหลงกักเก็บน้ํา

ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก
ทําเกษตร
แหลงน้ํา

อบจ.
กองชาง

แบบ ผ.01

-48๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
25 โครงการขุดลอดลําหวยบุตาริด - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขนาด กวาง 12 เมตร
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย
หมูที่ 12 บานบุตาริด
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ประชาชนในพื้นที่ หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม.
บานบุตาริด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26 โครงการขุดลอกสระหนอง
- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขนาด กวาง 220 เมตร
ผาขาว แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 226 เมตร ความลึกเฉลี่ย
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม
หมูที่ 15 บาหนองมวงใต
ประชาชนในพื้นที่ หมู 15 นอยกวา 215,349 ลบ.ม.
บานหนองมวงใต
๒๗ โครงการขุดลอกสระหนองไทร - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ขนาด กวาง 90 เมตร
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 16 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 120 เมตร ลึกจากสภาพ
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดิน
บานนอยพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่ หมู 16 ขุดไมนอยกวา 21,600 ลบ.ม.
บานนอยพัฒนา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
- มีแหลงกักเก็บน้ํา
273,000
273,000
273,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา
7,112,000

7,112,000

712,368

712,368

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
7,112,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา
712,368 - รอยละของ

- มีแหลงกักเก็บน้ํา

ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-49๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา

๒๘ โครงการขยายเขต/ซอมแซม
ระบบน้ําประปา หมูที่ 6
บานบริหารชนบท

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อขยายเขตจําหนายน้ํา - ปรับรุงระบบประปาหมูบาน
ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา
พื้นที่
ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ
พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบานที่ได
อุปโภค บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอ

๒๙ โครงการขยายเขต/ซอมแซม
ระบบน้ําประปา หมูที่ 12
บานบุตาริต

- เพื่อขยายเขตจําหนายน้ํา - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา
พื้นที่
ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ

100,000

100,000

100,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบานที่ได
อุปโภค บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอ

กองชาง

๓๐ โครงการกอสรางระบบประปา
ผิวดิน หมูที่ 15
บานหนองมวงใต

- เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
อุปโภค-บริโภค

- กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดความจุหอถังสูง 30 ลบ.ม.

3,000,000

3,000,000

3,000,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบาน
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๓๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

- เพื่อใชในกิจการประปา

- ติดตั้งปมน้ําเครื่องซัมเมอรส
ขนาด 1 แรง
- ติดตั้งตูคอนโทรลระบบปมน้ํา
- งานเดินทอ PVC ประสาน
ระบบหอถังสูง

100,000

100,000

100,000 - กิจการประปาของ - กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิ- หมูบานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพในการทํางาน

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๕ แนวทางการพัฒนาดาน พลังงานแสงอาทิตย
ที่

โครงการ

32 โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง
โซลาเซลลพรอมอุปกรณปมน้ํา
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใชงานในระบบประปา - ติดตั้งแผงโซลาเซลล
หมูบาน
จํานวน 4 แผง
- เพื่อประหยัดคาใชจาย
- ติดตั้งปมน้ําระบบปมชัก
- เพื่อใหใชเปนพลังงาน
พรอมมอเตอรระบบ Dc ขนาด
ทดแทน
1.5 แรง
- เจาะบอบาดาลขนาด 4"
จํานวน 1 บอ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - จํานวนผลงาน - ลดคาใชจายภาย
ดานพลังงาน
ในหมูบาน
ทดแทน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๓๓ โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีให - เพื่อใหเกษตรกรผูประกอบ - รับสมัครเกษตรเขารวม
ชาวนาใชในการเพาะปลูก
อาชีพทํานาขาวไดมีพันธุขาว โครงการ
พันธุดีมาเพาะปลูกในพื้นที่ - จัดทําแปลงสาธิต
- ลดการใชสารเคมีและสง - จัดซื้อเมล็ดขาว
เสริมการใชเกษตรอินทรีย
- เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเมล็ดขาวพันธุ - ผลผลิตขาวของ
ดีในการเพาะปลูก ตําบลทะเมนชัย
มีคุณภาพที่ดี
- เกษตรกรมีการใช
เทคโนโลยีในการผลิต
ขาวที่ถูกตอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

พัฒนาการผลิต และการตลาด

34 โครงการลด ละ เลิก การใชสาร - เพื่อใหเกษตรกรตระหนัก - เกษตรกร เยาวชนในพื้นที่
ถึงผลกระทบของการใชสารเคมี และผูที่สนใจ
เคมีในเกษตร
- เพื่อใหเกษตรมีความรูใน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ -รอยละของ
- เกษตรกรลดการใช
ประชาชนในพื้นที่ สารเคมีในการปองกัน
ลดการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของรายได
จากทองเที่ยว

สํานักปลัด

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ

๓๕ อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ
โครงการจัดงานเทศกาล
"งานประเพณี ของดี
ลําปลายมาศ"

- เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
- เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนเผยแพร ผลิตภัณฑ
พื้นบานและสินคาพื้นเมือง
ของอําเภอลําปลายมาศ

- สนับสนุน/อุดหนุนตาม
โครงการจัดงานเทศกาล
"งานประเพณี ของดีลําปลายมาศ"

- เพื่อประชาสัมพันธผลผลิตภัณฑทางการเกษตรฯลฯ

- เปนการสงเสริมผล
ผลิต และการตลาด
ของสินคาพื้นบาน
- เปนการสงเสริม
ขนบธรรมเนียบประเพณี

และวัฒนธรรมอันดี
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แบบ ผ.01

๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ที่

โครงการ

๓๖ โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดและสรางอาชีพ
ในชุมชน
- เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน
นําไปสูการจัดปญหาความ
ยากจนในระยะตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝกอบรม หรือใหความ
ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก
ขั้นพื้นฐานและขั้นเพิ่มทักษะ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
- เกิดการสรางงาน
สวน
อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น
ชุมชนสามารถพัฒนา
ใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนได
อยางยั่งยืน
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แบบ ผ.01

๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
ที่

โครงการ

37 โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริม
พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย
เรียนรูชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนับสนุนใหประชาชน - จัดตั้งกองทุนสงเสริมการ
มีกองทุนในการนําไปพัฒนา พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย
อาชีพ
เรียนรูชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีทุนในการ
- มีกองทุนหมุนเวียน
พัฒนากลุมอาชีพ ในการพัฒนากลุม
อาชีพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

๒.๔ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
38 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี - อุดหนุนโครงการจัดงาน
จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
บุรีรัมย "โครงการจัดงาน
การทองเที่ยว
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
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แบบ ผ.01

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - รอยละที่เพิ่มขึ้น - ประชาชนได
ของรายไดจาก มาทองเที่ยวชม
การทองเที่ยว
การจัดการประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่

โครงการ

39 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเขาพรรษา

40 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

41 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมวันสําคัญทาง - เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ
พุทธศาสนา
ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
- ถวายเทียนพรรษาและปจจัย
บํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น - ประชาชนทั้ง 10 หมูบาน
และใกลเคียงไดเขารวมกิจกรรม และพื้นที่ใกลเคียง
- เพื่อสงเสริมฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู
- เพื่อเปนจางเหมาบริการ
เกี่ยวกับการเตรียมการใน
การจัดงานรัชพิธีตางๆ

- อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 - ประชาชนรวม - พุทธศาสนิกชนได
กิจกรรมทาง
รวมกันบําเพ็ญกุศล
ศาสนามากขึ้น ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

50,000

50,000

50,000 - รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

- ประชาชนฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม

สวน
การศึกษา

5,000

5,000

5,000 -รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- มีวัสดถ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
ครุภัณฑที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-56๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
ที่

โครงการ

42 โครงการปนรักสูงวัยใกลชิด
ศาสนา (ธรรมะสัญจร)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหผูสูงวัยไดมีโอกาสไป - จัดกิจกรรมปนรักสูงวัยใกล
ไหวพระทําบุญนอกพื้นที่
ชิดศาสนา (ธรรมะสัญจร)
- เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
- ผูสูงวัยในพื้นที่ตําบล
ประโยชน
ทะเมนชัย และผูที่สนใจ
วัตถุประสงค

- เพื่อใหผูสูงวัยไดทํากิจกรรม

รวมกันและเปนการพบปะ
สังสรรคกันของกลุมผูสูงวัย
43 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย "คายเยาวชน
สรางสรรค สมานฉันทสํานึก
รักชาติ รักถิ่น"

- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ - เพื่ออุดหนุน สนง.วัฒนธรรม
รูเทาทันสื่อ
จังหวัดบุรีรัมย
- เพื่อรูจักคานิยม 12
จํานวน 2 รุน ๆละ 200 คน
ประการ
- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
การรักงวนสงวนตัว
- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัด

44 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
- เพื่อใหผูที่สนใจมีความรู
จังหวัดบุรีรัมย จัดอบรมใหความ เกีย่ วกับการจัดทําภาพยนตร
รูเกี่ยวกับการจัดทําภาพยนตรสั้น สั้นจากโทรศัพทมือถือ
จากโทรศัพทมือถือ

จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - ผูสูงวัยมี
- ผูสูงวัยไดไหวพระ
ความสุขเพิ่มขึ้น ทําบุญนอกพื้นที่
และอิ่มบุญ
- ผูสูงวัยใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
- ผูสูงวัยมีความสุข
จากการไดพบปะ
คนรุนเดียวกัน
80,000

20,000

-

20,000

-

- จํานวนผูเขา
รับการอบรม

- รูเทาทันสื่อ
- รูจักคานิยม
12 ประการ
- มีความรูเรื่องการ
รักงวนสงวนตัว
- รูจักประวัติศาสตร
ของจังหวัดบุรีรัมย

20,000 - รอยละของผู - ผูอบรมไดรับความ
ที่สนใจเขาอบรม รูจากการอบรมการ
จัดทําภาพยนตร
สั้นจากมือถือ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สวัสดิการสังคม

สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

-57-

แบบ ผ.01

๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ (ตอ)
ที่

โครงการ

45 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย "ประกาวด
ภาพยนตรสั้นจากโทรศัพท
มือถือสงเสริมคานิยมไทย
12 ประการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนหรือ ผูที่สนใจสงผลงานเขารวม
ผูที่สนใจมีกิจกรรมยามวาง ประกวด
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในบานเกิด
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
80,000
80,000
80,000 - รอยละของ
ผูสนใจกิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชนมีกิจกรรม
เวลาวาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

แบบ ผ.01

-58๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

46 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด อบต.ทะเมนชัย

- เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

47 อาหารเสริม (นม)

- เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง มีโภชนาการที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
2,533,200 2,533,200 2,533,200 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ
เจริญเติมโตตาม อนามัยที่ดีและ เจริญ
วัย
เติบโตตามวัย
- นักเรียนไดรับสาร
อาหารครบ 5 หมู

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ใหกับโรงเรียน
จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

1,081,920

1,081,920

1,081,920 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ
มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มมีโภชนา
การที่ดี

สวน
การศึกษา

1,500,000

1,500,000

1,500,000 - มีรถรับสง
เด็กนักเรียน

สวน
การศึกษา

48 โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียน - เพื่อใหนักเรียนเดินทาง
- จัดซื้อรถรับรับสงนักเรียน
และจางเหมาบริการ
สะดวกและมีความปลอดภัย ใหกับศูนยเด็กเล็กวัดอัมพวัน
ในการเดินทางมาโรงเรียน จํานวน 1 คัน

- นักเรียนเดินทาง
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-59๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
49 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - เพื่อสงเสริมทักษะและ
- เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน
พัฒนาการของเด็กใหมี
เขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
พัฒนาการทางดานความคิด จํานวน 10 หมูบาน
จิตใจ ตลอดจนสงเสริมให
เด็กมีการเรียนรู
- เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีให
กับเด็กและเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรม
- เพื่อเสริมสรางใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงความ
สามารถในการริเริ่ม
สรางสรรค
ที่

โครงการ

50 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก
กวาง

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักคิด
วิเคราะห จากการเรียนรู
ดวยประสบการณจริง
- เพื่อสงเสริมใหเด็กได
เปลี่ยนบรรยากาศในการ
รูดวยตนเอง (ตอ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
40,000
40,000
40,000 - กิจกรรมของเด็ก - เด็กและเยาวชนได
สวน
และเยาวชนได รับการเสริมสรางเปด
การศึกษา
รับการสนับสนุน โอกาสใหแสดงออก
และสงเสริม
ไดรับการพัฒนาใหดี
ขึ้นทําใหหนวยงาน

ตางๆไดเห็นถึงความ
สําคัญของเด็กและ
เยาวชน

10,000

10,000

10,000 - รอยละ
ไดรับความรู

- เด็กรูจักคิดวิเคราะห
เรียนรูดวยประสบการณ

- เด็กไดเปลี่ยน

บรรยากาศในการเรียน

รูดวยตนเอง

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-60๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รักและหวงแหนบานเกิด
ของตนเอง
- เพื่อใหผูปกครองไดเขา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครู ผูปกครองและเด็กปฐมวัย

รวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น

51 โครงการเฝาระวังและสงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

- เพื่อแกปญหาเด็กกอนวัยเรียน

ใหมีฟนผูไมเกิดรอยละ 50
- เพื่อสงเสริมใหชุมชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของการดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย
เรียน
- เพื่อใหผูปกครองและผูดู
และเด็กมีความรูความเขาใจ
ในการดูแลรักษาฟนของเด็ก
กอนวัยเรียน
- เพื่อใหเด็กมีสุขภาพชอง
ปากที่ดี ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล

- เด็กกอนวัยเรียน หรือเด็ก
ประถมวัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - รอยละของ
- เด็กรูจักการอยูรวม
เด็กไดรับความรู กันในสังคมอยางมี
ความสุข
- เด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รักและหวงแหนบาน
เกิดของตน
10,000

10,000

10,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของเด็กมี
สุขภาพฟนที่ดี

- เด็กกอนวัยเรียนมี
อนามัยชองปากที่ดี
- ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการดู
แลสุขภาพชองปาก
- เด็กไดรับการดูแล
สุขภาพชองปากและ
ฟนอยางถูกวิธี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-61๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

52 โครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันแกไขปญหา
สังคมในกลุมเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
- เพื่อปองกันแกไขปญหา
สารระเหยในกลุมเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติดภายในตําบล
จํานวน 10 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
220,000
220,000
220,000 - รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ตางๆ เชน กีฬาทองถิ่นสัมพันธ
ลํามาศคัพ กีฬารักศรัทธาเกมส
กีฬาอําเภอลําปลายมาศ เปนตน

100,000

- เพื่อเปนการพัฒนาการกีฬา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ลดปญหาสังคมใน
กลุมเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
- เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

ในระดับทองถิ่น
53 คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความตื่นตัวใน
การออกกําลังกายและเลน
กีฬาอยางตอเนื่อง
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในเขตอบต. ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
ในการเลนและแขงขันกีฬา
เพื่อลดปญหายาเสพติดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100,000

100,000 - นักกีฬาตัวแทน - นักกีฬาของ อบต.
ไดเขารวมการ มีการพัฒนาทักษะ
แขงขัน
การแขงขันไปสูความ
เปนเลิศ
- นักกีฬาของ อบต.
มีมาตรฐาน ทักษะ
ความสามารถสูง
และพัฒนาไปสูระดับ
อาชีพ

สวน
การศึกษา

-62-

แบบ ผ.01

๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ (ตอ)
ที่

โครงการ

54 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช
กุมาร

วัตถุประสงค
- เพื่ออุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอลําปลายมาศ
ตามโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับอําเภอลําปลายมาศตาม
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - มีการเขารวม
การแขงขัน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ตัวแทนนักกีฬา
มีความพรอมใน
การเขารวมการ
แขงขัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา

แบบ ผ.01

-63๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

55 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง

- เพื่อใหมีเครื่องออกกําลัง
กาย สําหรับการเลนกีฬา
และนันทนาการ

56 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

- ควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของโรค เชน
โรคประจําถิ่น หรือโรค
ระบาดรายแรงที่เกิดตามฤดู
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม
ฯลฯ
- เพื่อปองกันและควบคุม
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค
ไขเลือดออก

57 โครงการอบรมใหความรูดาน
โภชนาการ และการดูแลรักษา
สุขภาพแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ใหกับหมูที่ 10
บานหนองมวงนอย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
100,000
100,000
100,000 - รอยละ
ของประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

- จัดกิจกรรมรณรงคและ
ปองกันโรคตางๆ
- รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
หยอดทรายอะเบท พนหมอก
ควันกําจัดยุงลาย
- จัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัด
ยุง จํานวน 80 ขวดตอป

330,000

330,000

20,000

20,000

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนมีสุขภาพ
สวน
รางกายที่แข็งแรง
สาธารณสุข
หางไกลโรค
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

330,000 - พื้นที่ปราศจาก - พื้นที่ตําบล
โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก
โรคไขเลือดออก

สวน
สาธารณสุข

- จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย

จํานวน 30 ขวดตอป
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามัน
หลอลื่น

- เพื่อใหความรู ความเขาใจ - ประชาชนในพื้นทีตําบล
ที่ถูกตองเกี่ยวกับโภชนาการ ทะเมนชัย
กับสุขภาพ

20,000 - รอยละของ
ประชาชนมี
ความรูดาน
โภชนาการ

- ผูเขารับการอบรม
มีความรูเรื่อง
โภชนาการ

สวน
สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-64๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

58 โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัย - เพื่อใหประชาชนในเขต
อบต. มีความรูเกี่ยวกับโรคติด
โรคติดตอ
ตอและการปองกัน
- เพื่อเปนการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอในพื้นที่
59 โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน

- เพื่อให อสม.มีความรู ความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล

50,000

50,000

50,000 - รอยละของ
อสม. มีความรู
ดานสุขภาพ
มากขึ้น

- อสม.มีความรู
ความเขาและสามารถ
ดําเนินงานเฝาระวัง
สุขภาพในชุมชนได
- สามารถคนหา
ปญหาสภาวะสุขภาพ
ในชุมชนและสามารถ
จัดทําแผนสุขภาพใน
ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สวน
สาธารณสุข

- เพื่อใหประชาชนมีความรู - อบรมใหความรูกับประชาชน
ความเขาใจในการปองกัน ในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
โรคติดตอชนิดใหมๆ

20,000

20,000

20,000 - รอยละของ
- ประชาชนมีความรู
ประชาชนมีความ และพรอมรับมือกับ
รู ความเขาใจ
โรคติดตอชนิดใหมๆ

สวน
สาธารณสุข

เขาใจ และทักษะในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานดานการ

จัดทําแผนสุขภาพชุมชน
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดในชุมชน

60 โครงการอบรมใหความรูและ
การปองกัน "โรคอุบัติใหม"

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนมีสุขภาพ
สวน
รางกายที่แข็งแรง
สาธารณสุข
- ประชาชนมีความรู
ในการดูแลตนเอง

แบบ ผ.01

-65๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

61 โครงการอบรมพัฒนาแกนนํา
ดานสุขภาพในโรงเรียน

62 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส

วัตถุประสงค
- เพื่อใหนักเรียนทราบถึง
บทบาทผูนํา
- เพื่อใหนักเรียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองและสามารถ
นําไปฏิบัติในโรงเรียนครอบ
ครัวและชุมชนได
- เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่
ที่รับผิดของ อบต.ทะเมนชัย

- เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง - ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
เจตคติในการครองตนใน
สังคม อยางเปนระบบ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเขา
รับการอบรมใหมีความเขม
แข็ง มีความตระหนักตอ
ปญหาโรคเอดส และเชื่อมโยง
ปญหาอื่นๆ มีน้ําใจที่จะให
ความชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
และผูติดเชื้อเอดสได

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละของ
นักเรียนมีความ
เปนนําเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- นักเรียนทราบถึง
บทบาทผูนํานักเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

สงเสริมสุขภาพไดอยาง

ถูกตอง
- นักเรียนมีพฤติกรรม

ดานสุขภาพที่ถูกตอง
เหมาะสม สามารถนํา
ไปปฏิบัติไดถูกตอง

20,000

20,000

20,000 - รอยละของ
ผูเขาอบรม
รูและเขาใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส
พรอมทั้งใหผูเขา
อบรมไดเขาใจ
เจตคติที่ดีตอ
ผูติดเชื้อ

- ผูเขาอบรมเขาใจผู
สวน
ที่ติดเชื้อ มีเมตตาตอผู สาธารณสุข
ที่ติดเชื้อมองเห็นทางที่
ดีตอการดํารงชีวิต
หางไกลจากโรคเอดส
และไดนําความรูไปใช
เผยแพรตอคนรอบ
ขางได

แบบ ผ.01

-66๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

63 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
- เพื่อใหประชาชนมีความ
การปองกันโรคไขเลือดออกและ รูเกี่ยวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออก
พิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

64 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

- เพื่อซอมแซมครุภัณฑให - ซอมครุภัณฑเครื่องพน
คงสภาพที่สามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอื่นๆ

65 โครงการจัดซื้อเครื่องพน
สารเคมีกําจัดยุงแบบ
พนหมอกควัน

- เพื่อใหภายในตําบลมี
เครื่องพนหมอกควันในการ
กําจัดยุงลาย

- จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
กําจัดยุงแบบพนหมอกควัน

66 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

- สนับสนุนงานบริการดาน
สาธารณสุขในพื้นที่

- อุดหนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - รอยละของ
ประชาชนรูจัก
ปองกันโรคไข
เลือดออก
10,000
10,000
10,000 - เครื่องมือ
เครื่องใช มีพอใช

59,000

59,000

150,000

150,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูเขารับการอบรม
รูจักปองกันโรค
ไขเลือดออก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

- ไดเครื่องมือ
เครื่องใชที่พรอมใช
งาน

สวน
สาธารณสุข

- มีเครื่องมือเครื่อง
ใช ที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานควบคุม
โรคฯ

สวน
สาธารณสุข

150,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนไดรับ
การบริการจาก บริการที่ดีดาน
สปสช.
สาธารณสุขผานกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ

สวน
สาธารณสุข

59,000 - มีเครื่องพน
สารเคมีชนิด
หมอกควัน

-67-

แบบ ผ.01

๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

67 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลและการบริการในเบื้อง
ตนสุขภาพอนามัยและมี
สุขภาวะที่สมบูรณแข็งแรง
มีทักษะในการดูแลตัวเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.) ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขแกไข
ปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ
และบริการสุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
75,000
75,000
75,000 - ประชาชนได
รับบริการ
สาธารณสุขพื้น
ฐาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุข
พื้นฐานมีสุขภาพ
อนามัยและมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ
แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-68๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

68 โครงการปองกันและแกไขปญหา - เพื่อลดจํานวนสถิติของเด็ก
วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
(แกมใส...วัยเสี่ยง)
- รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก
- เด็กวัยรุนในพื้นที่ตําบล
วิธีปองกันที่ถูกวิธี
ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 - ลดปญหาการ - ลดจํานวนสถิติของ
สวน
ตั้งครรภกอน
เด็กวัยรุนที่ตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
วัยอันควร
กอนวัยอันควร
- เด็กวัยรุนเกิดความ
เขาใจและรูจักวิธีปอง
กันที่ถูกวิธี

69 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

- เพื่อใหผูดอยโอกาส ผูสูง
อายุ ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สังคมจากอาสาสมัครผูดูแล
ผูสูงอายุในหมูบาน
- เพื่อเปนการรองรับโครงการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

- อผส. จํานวน 50 คน
เพื่อดูแลผูสูงอายุทั้งหมดใน
เขต อบต.ทะเมนชัย ประมาณ
750 คน

300,000

300,000

300,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุไดรับการ
ผูสูงอายุไดรับ
เอาใจใสดูแลมากขึ้น
บริการ และดูแล
เอาใจใสที่ดี

70 โครงการสานสัมพันธสูงวัย
ดวยรักและหวงใย

- เพื่อเปนการแสดงกตัญู - สานสัมพันธระหวางผูสุงอายุ
กตเวทีตอผูสูงอายุและ
ในชุมชนทะเมนชัย
- ผูสงู อายุพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
รักษาไวซึ้งขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทย
- จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ
- เชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูสูงอายุในชุมชน

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุมีสุขภาพ
สวน
ผูสูงอายุในพื้นที่ จิตที่ดี
สวัสดิการสังคม
ตําบลทะเมนชัย - เสริมสรางความ
รวมกิจกรรม
สัมพันธในชุมชน
- ผูสูงอายุมีกิจกรรม
รวมกัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมปองกันและแกไข

สวน
สวัสดิการสังคม

๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูพิการ จํานวน 185 คน

71 เบี้ยยังชีพผูพิการ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูพิการ

72 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

- เพื่อใหการสงเคราะห
ผูปวยเอดส

- จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย
เอดส จํานวน 15 คน

73 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป
จํานวน 446 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป
จํานวน 189 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 80 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป
จํานวน 9 คน

74 โครงการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการกอสรางศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

- เปนการบูรณาการ
งบประมาณรวมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ในการดําเนินการกอสราง
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ผูสูงอายุและประชาชน
- ทุกคนในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

แบบ ผ.01

-69งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
1,776,000 1,776,000 1,776,000 - รอยละของ
ผูพิการใน
พื้นที่ อบต.
90,000

90,000

90,000 - รอยละของ
จํานวนผูติดเชื้อ

5,674,800

5,674,800

5,674,800 - รอยละของ
ผูสูงอายุใน
พื้นที่ อบต.

100,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูพิการไดรับการ
เอาใจใส และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สวัสดิการสังคม

- ผูปวยเอดสไดรับ
การเอาใจใสและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สวน
สวัสดิการสังคม

- ผูสูงอายุ ไดรับการ
สวน
เอาใจใส และมี
สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุและ
สวน
ประชาชนในพื้น ประชาชนมีสถานที่ สวัสดิการสังคม
ที่จะไดรับ
รองรับในการทํา
ประโยชน
กิจกรรมและเพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
จําหนายผลิตภัณฑ
ตางๆในชุมชน

๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

75 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ตําบลทะเมนชัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการปลูกฝงจิต
- จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
สํานึกในการเปนจิตอาสาเพื่อ พัฒนาตําบลทะเมนชัย
พัฒนาบานเกิด
- เยาวชนจํานวน 50 คน
- เพื่อสรางกระบวนการมีสวน หมูบานละ 10 คน
รวมใหเยาวชนไดมีสวนในการ
รวมคิด รวมแกไขปญหา
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชนตําบลทะเมนชัย
มีจิตสาธารณ ชวยเหลือสังคม
วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

-70งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 -เยาวชนอาสา
พัฒนาตําบล
ทะเมนชัย
มีความเปนผูนํา

- เด็กและเยาวชนมีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา
พัฒนาสังคม ใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ
ในชุมชน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา

เยาวชนในพื้นที่ใหมีความรู
ความสามารถในดานการ
พัฒนากลุม พัฒนาชุมชน
76 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

- เพื่อเปนศูนยกลางการ
- ผูสูงอายุและประชาชน
ดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ ทุกคนในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
ในชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เยาวชนมีความรู
สวน
ความเขาใจ และมี
สวัสดิการสังคม
ความสามารถในการ
พัฒนากลุม พัฒนา
ชุมชน ใหมีความ
เขมแข็ง สรางเครือ
ขายเด็กและเยาวชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 - รอยละของ
ผูสูงอายุและ
ประชาชนมี
ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สวน
มีสถานที่รองรับในการ สวัสดิการสังคม
ทํากิจกรรมและเพื่อ
เปนศูนยกลางในการ
จําหนายผลิตภัณฑ
ตางๆในชุมชน
- ผูสูงอายุและประชาชน

แบบ ผ.01

-71๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗๗ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ - เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
ลําปลายมาศเพื่อสนับสนุน
อําเภอลําปลายมาศในการ
กิจกรรมกิ่งกาชาด
จัดกิจกรรมอันเปน
สาธารณะประโยชน

78 อุดหนุนโครงการหารายไดเพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

- เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมยในการจัด
กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนงบประมาณให
กิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ

- อุดหนุนงบประมาณให
เหลากาชาดอําเภอลําปลายมาศ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ - ประชาชนใน
อําเภอมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลาง
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
จังหวัดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการ
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนในอําเภอ
สวน
ลําปลายมาศมีคุณภาพ สวัสดิการสังคม
ชีวิตที่ดีขึ้นมีหนวย
งานที่เปนศูนยกลาง
การประสานงานพัฒนา

- ประชาชนใน
สวน
จังหวัดบุรีรัมย
สวัสดิการสังคม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นมีหนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการประสาน

งานการพัฒนา ตาม
ภารกิจตางๆที่มี
ประสิทธิภาพ

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

79 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และให
บริการในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานตเพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่ออํานวยความสะดวก - จัดใหมีเจาหนาที่ตั้งจุดบริการ
แกผูสัญจรไป-มาใหไดรับความ ประชาชนในการสัญจรไป-มา
วัตถุประสงค

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แบบ ผ.01

-72-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
40,000
40,000
40,000 - มีเจาหนาที่ตั้ง - เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด
จุดบริการ
ผูสัญจรไปมาไดรับ
(งานปองกัน)
ประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

80 โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวน
อปพร.

- จัดฝกอบรม/ทบทวน
ปฏิบัติงานการปองกันและ
การบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อใหอาสาสมัครฯ มี
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่
บริการประชาชน

- จัดฝกอบรม/ทบทวนการ
ปฏิบัติงานการปองกันและการ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

50,000

50,000 - อาสาสมัครมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่
มากขึ้น

- อาสาสมัครมีทักษะ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีมาก
แลมีความเขมแข็ง

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

81 สนับสนุนงบประมาณกิจการ
อปพร.

- เพื่อใชในการสนับสนุน
ภารกิจ อปพร.

- สนับสนุนงบประมาณ
อปพร.
- สมาชิก อปพร.
จํานวน 63 คน

20,000

20,000

20,000 - มีความปลอด - ประชาชนไดรับ
ภัยมากขึ้น
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

82 โครงการปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบสาธารภัยและภัย
พิบัติตางๆ

- ดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบภัย
รวมถึงการปองกันภัยตางๆ

- ดําเนินการหรือสนับสนุน
การชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ

100,000

100,000

100,000 - ผูประสบภัยได - ประชาชนที่ประสบภัย
รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ
เบื้องตน
เบื้องตนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

83 โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตน - เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บ
ตําบลทะเมนชัย
ปวยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุไดรับบริการที่มี
มาตรฐานอยางทันทวงที
- เพื่อเปนการสรางหลัก
ประกันถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บ
ปวย ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
84 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย

- เพื่อใหประชาชนมีความ
เขาใจ ถึงขั้นตอนการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย

- เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของตําบล
ในการใหบริการ
- ให อปพร. ไดมีบทบาทใน
การปฏิบัติภารกิจรวมกับ
เจาหนาที่ตําบลทะเมนชัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดตั้งหนวยกูชีพพรอมให
บริการประชาชนตลอด
24 ชั่วโมง ที่ตําบลทะเมนชัย
จํานวน 1 หนวยกูชีพ

- จัดซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัยใหกับ อปพร.
เจาหนาที่ ประชาชน เยาวชน
นักเรียน และผูที่สนใจ

แบบ ผ.01

-73-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
700,000
700,000
700,000 - มีศูนยกูชีพ
- ประชาชนสามารถ
ตําบลทะเมนชัย เรียกใชบริการจาก
หนวยกูชีพตําบล
ทะเมนชัย ไดตลอด
24 ชั่วโมง

50,000

50,000

50,000 - มีความรูใน
การชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่น
เบื้องตน

- ประชาชนมีความ
เขาใจในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่
- ประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
- อปพร. มีศักยภาพ
และความเขมแข็ง
ของตําบล
- อปพร. มีภารกิจ
รวมกับเจาหนาที่
ตําบลทะเมนชัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

85 โครงการจัดสงน้ําอุปโภค
บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแลง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อชวยเหลือประชาชนใน - จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค
ภาวะขาดแคลนน้ําสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน
การอุปโภค บริโภค
ที่เดือดรอนในพื้นที่
วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

-74-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนมีน้ําใช
น้ําสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง
บริโภค

86 โครงการสัปดาหรณรงค สํารวจ - เพื่อรณรงคใหประชาชน
ซอม และสรางภาชนะกักเก็บ ใชน้ําอยางประหยัด
น้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
- เพื่อออกสํารวจและทํา
ความสะอาดถังเก็บน้ําเพื่อ
รองรับฤดูฝน

- เดินรณรงคการใชน้ํา
- ออกหมูบานเพื่อซอมแซม/
ทําความสะอาดถังเก็บน้ํา

10,000

10,000

10,000 - น้ํามีเพียงพอ - มีการวางแผนใน
ตอความตองการ การใชน้ําใหเกิด
ประโยชน

87 โครงการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ - เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ ของงานปองกันและ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธาณภัย
อยางมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

50,000

50,000 - ศูนย อปพร.
มีเครื่องมือ/
อุปกรณที่เพียง
พอ

88 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ - เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึง - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน
ตานภัยยาเสพติด
ปญหาและพิษภัยของ
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ยาเสพติด
และกลุม เสี่ยงในเขตพื้นที่
- เพื่อสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน
การตอตานและปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

30,000

30,000

30,000 - ปญหา
- เยาวชนรับรูปญหา
ยาเสพติดลดนอย และพิษภัยของ
ลง
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

- อาสาสมัครมีเครื่อง สํานักปลัด
มือ อุปกรณที่เพียงพอ (งานปองกัน)
ในการปฏิบัติงาน

- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการปองกัน
และตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด

สํานักปลัด

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

89 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แกโรงเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียน

- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

เพื่อแกไขปญหายาเสพติด

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน
จํานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5,000.- บาท
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบานบริหารชนบท

-75งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - ปญหา
ยาเสพติดลดลง

แบบ ผ.01
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชน รูอันตราย
จากยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการ
ปองกันและตอตาน
การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

๓.๘ แนวทางการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.01

-76-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
90 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ - เพื่อเปนการจัดทําและปรับ - ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด
สะดวกใหคนพิการผูสุงอายุ และ ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก - ติดตั้งราวเกาะจับในหองน้ํา
ทุกคนในสังคมเขาถึงและใช
ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุ และ - สัญลักษณที่จอดรถคนพิการ
ประโยชนได
ทุกคนในชุมชน ใหเขาถึง
- กอสรางทางราด ขึ้น-ลง
บริการและใชประโยชนไดจริง
ฯลฯ
ตามบันทึกขอตกลงขอความ
รวมมือตาม มติ ครม. และ
เตรียมความพรอมเพื่อรับ
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
50,000
50,000
50,000 - รอยละของ
ผูพิการ และ
ผูมาใช

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ - ปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบ
ใหมีแหลงเรียนรู และสราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ การกําจัด
ความปลอดภัย
วัชพืช ฯลฯ

100,000

100,000 - ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯสะอาด
นาอยู

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนทั่วไป
สวน
คนพิการ ผูสุงอายุ
สวัสดิการสังคม
ไดใชประโยชน
จากสิ่งอํานวยความ
สะดวกไดจริง และ
มีความพรอมในการ
รับประชาคมอาเซียน

- เด็กมีแหลงเรียนรู สวนการศึกษา
มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

92 โครงการศึกษาดูงานคัดแยกขยะ - เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
และการจัดการขยะชุมชนใน
ในการคัดแยะขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
พื้นที่
- ชวยลดปริมาณขยะและสง
เสริมความรูใหแกเยาวชนใน
เรื่องการคัดแยะขยะที่ถูก
ตองและเหมาะสม
- เพื่อสรางรูปแบบการจัด
การคัดแยะขยะโดยทุกคน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ
เพิ่มรายไดอีกรูปแบบหนึ่ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน
และประชาชนที่สนใจ
- จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ
ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก
ขยะในชุมชน
- นําขยะอินทรียมาทําน้ําสกัด
ชีวภาพเพื่อใชในการเกษตร
- ทําปุยชีวภาพจากการหมัก
ขยะอินทรีย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
40,000
40,000
40,000 - ปริมาณขยะ
- เยาวชนและ
ลดนอยลง
ประชาชนมีจิตสํานึก
- เพิ่มรายได
ที่ดีในการดูแลรักษา
ใหกับครอบครัว สิ่งแวดลอมและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การทิ้งขยะ
- ปริมาณขยะลดลง
- ปริมาณขยะอินทรีย
ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
สามารถใชประโยชย
ไดหลากหลายขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-78๔.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

93 โครงการวันทองถิ่น ไทย
รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว

94 โครงการอบรมใหความรูแก
ประชาชนดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
- สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
- สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน
เปนเมืองนาอยู สวยงาม
และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาตนไมตางๆ
ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตพื้นที่ อบต.
- ดําเนินการปรับปรุงสวน
สาธารณะ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูก
ตนไมรวมทั้งมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนวัฒนธรรม โดยยัง
คงอัตลักษณของทองถิ่นไว

- เพื่อใหผูเขาอบรมในชุมชน ผูนําชุมชน ประชาชน ใน
ไดเห็นความสําคัญในการ
เขตพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
- เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความ
รัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มีความตะหนักที่จะมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 -มีพื้นที่
สีเขียวใหชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ทําใหมีพื้นที่สีเขียว
สํานักปลัด
เพิ่มขึ้นตามโครงการฯ
เพื่อบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน
- อปท.และประชาชน

ไดมีสวนรวมในการ
รักษา
- ประชาชนเกิดจิต
สํานึกในการดูและ
รักษาทรพัยากร
ธรรมชาติ
30,000

30,000

30,000 - จํานวนประชาชน - ผูอบรมเห็นความ
เขาใจธรรมชาติ สําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
- ผูอบรมมีเกิดความ
รัก ความหวงเหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

-79-

แบบ ผ.01

๔.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
ที่

โครงการ

95 โครงการเยาวชนรวมใจ
พิทักษสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเยาวชนมีความรู
ความเขาใจปญหาขยะ
มูลฝอยและน้ําเสีย
- เพื่อสรางความตะหนักถึง
ผลกระทบจากปญหาขยะ
และน้ําเสีย
- เพื่อใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของเยาวชนในการ
รวมกันจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การลดปริมาณขยะ และการ
อนุรักษแหลงน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และผูสนใจเขารวม
โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของผูเขาอบรม
มีความรู ความ
เขาใจดาน
สิ่งแวดลอม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชนมีความรู
ความเขาใจ ปญหา
ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย

- เยาวชนมีความ
ตระหนักถึงผลกระบท

จากปญหาขยะและ
น้ําเสีย
- เยาวชนมีสวนรวม
จัดกิจกรรมที่สงเสริม
การลดปริมาณขยะ
และการอนุรักษ
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

ที่

โครงการ

96 โครงการจัดงานวัน
"วันทองถิ่นไทย"

97 โครงการ อบต.สัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พระมหากรุณาธิคุณของ
อบต.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม - หัวหนาสวนราชการ
เกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีตอการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ปกครองทองถิ่น
ลูกจางประจํา
- เผยแพรประชาสัมพันธ เขารวมกิจกรรม ใน
ผลงานของ อบต.
"วันทองถิ่นไทย"
- เพื่อสงเสริมระบอบประชา
ธิปไตยภายใตหลักการมีสวน
รวมของประชาชนใหหยั่งราก
ลึกใจสังคมไทย
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผน
พัฒนา อบต.
- เพื่อใหบริการประชาชน
ในดานตางๆ

- จัดกิจกรรม/การจัด
นิทรรศการผลการดําเนินงาน
ของ อบต.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - รอยละของ
- คณะผูบริหาร
เจาหนาที่เขารวม สมาชิกสภาฯ
งานวันทองถิ่นไทย พนักงาน ไดรําลึกถึง
พระมหาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว
- ประชาชนไดรับ
ทราบอํานาจหนาที่
และผลการดําเนิน
งานของ อบต.
30,000

30,000

30,000 - รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม

- ประชาชนไดเสนอ
สภาพปญหาและ
ความตองการใน
ชุมชนของตนเอง
- ประชาชนไดรับ
สะดวกสบายในการ
มารับบริการตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-81๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
ที่

โครงการ

98 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
แผนชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
- จัดประชุมประชาคมราษฎร
กระทรวงมหาดไทย วาดวย ทุกครัวเรือนในชุมชน
การจัดทําแผนพัฒนาของ
จํานวน 10 หมูบาน
อปท. พ.ศ. 2548
- หนวยงานภาครัฐ เอกชน
- เพื่อใหประชาชนในชุมชน องคกรเอกชน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา
- ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา - คณะกรรมการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาชุมชนและแผน สามป
พัฒนาตําบล เพื่อสนองตอ
การแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชน
วัตถุประสงค

99 โครงการปกปองสถาบันของชาติ - เพื่อเสริมสรางความรัก
และความสามัคคีของคนใน
ชาติ

- จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

10,000

10,000 - รอยละของ
คนรักชาติ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- สงเสริมระบอบ
สํานักปลัด
ประชาธิปไตย
- ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการทองถิ่น
- ทุกสวนใหเขามามี
สวนรวมในการ
กําหนดความตองการ
แกไขปญหาเสนอแนะ
ขอคิดเห็น แผนงาน
โครงการอันเปนสวน
รวม
- เปนการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
ใหพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
- ชาวตําบลทะเมนชัย มีความรัก สามัคคี
ไมแบงฝกแบงฝาย

สํานักปลัด

-82-

แบบ ผ.01

๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
ที่

โครงการ

100 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหคนในชุมชนไดมีการ - หมูบาน จํานวน 10 หมูบาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในเขตรับผิดชอบตําบล
- เพื่อใหคนในชุมชนไดเห็น ทะเมนชัย
ขอเดน ขอดี โอกาสและขอ
จํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมาย
- เพื่อใหคนในชุมชนมีชอง
ทางในการแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนมี
- คนในชุมชนไดมี
สํานักปลัด
สวนรวมในการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดทําแผนชุมชน รวมกัน
- คุนในชุมชนไดเห็น
ขอเดน ขอดี โอกาส
และขอจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมาย
- คนในชุมชนมีชอง
ทางในการแกไข
ปญหาของชุมชนได
อยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม

แบบ ผ.01

-83๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่

โครงการ

101 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต
พื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

102 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช เพื่อการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมใหคณะ
- คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ผูบริหาร สมาชิก และ
บุคลากรของ อบต.
พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพื้นที่
ดูงานใหมีความรูความ
อบต.ทะเมนชัย
สามารถเพิ่มมากขึ้น
ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก
- เพื่อจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
400,000
400,000
400,000 - คณะผูบริหาร - การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล
บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ - ใหบคุ ลากรมีความรู
ในการทํางาน
ความเขาใจ ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา

- เพื่อใหมีเครื่อง เครื่องใช
อยางเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

200,000

วัตถุประสงค

1. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร
เครื่องพิมพดีด ฯลฯ
2. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ สํานักงาน

เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู
เก็บเอกสาร เต็นท พัดลม โทรศัพท

ชุดโซฟา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตูลําโพงอเนกประสงค ปากกา

เครื่องเลน VDO กระดาษ ฯลฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทั้ง 5 สวน
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา
สวนสวัสดิการ
ชุมชนตามแนวปรัชญา สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000

200,000 - มีการจัด
- มีเครื่องมือ เครื่อง
ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ใช อยางเพียงพอ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
การศึกษา
สวนสวัสดิการสังคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผ.01

-84๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

103 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
- เพื่อใหผูนําชุมชน หนวย
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งานตางๆ ในตําบลมีความรู
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ความเขาใจ ในการบริหาร
งานการพัฒนาทองถิ่น รวม
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม

104 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก - เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สภาและผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระ หรือ
มีการเลือกตั้งซอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม
ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ
บริการและการพัฒนาอยางมี
ธรรมาภิบาล

- ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซอม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - ผูเขาอบรมมี
ความรู ความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวม
ถึงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น
50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูเขาอบรมมีความ
รู ความเขาใจในการ
พัฒนาทองถิ่นนําคุณธรรมจริยธรรมใชเพื่อ
พัฒนาชมุชนและตน
เอง

50,000 - ประชาชนออก - ทองถิ่นมีผูบริหาร
มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกที่เปนไป
มากขึ้น
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-85๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจุบัน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
200,000
200,000
200,000 - จํานวนระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ขอมูลแผนที่ภาษีมี
ความเปนปจจุบัน
สามารถนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ

105 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัยพยสิน

- เพื่อปรับปรุงขอมูลผูเสีย
ภาษี แผนที่ภาษี ระบบ
จัดเก็บเอกสาร
โปรแกรมแผนที่ภาษี

106 โครงการจัดวางผังเมืองรวม

- เพื่อประชุมรับฟงความ
- ประชุมภาคประชาชน และ
คิดเห็นภาคประชาชน และที่ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของในการมีสวนรวม

20,000

20,000

20,000 - จํานวนผูเขา
รับการประชุม

107 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

- เพื่ออํานวยความสะดวก - ประชาชนผูซึ่งมีหนาที่ตอง
และสามารถจัดเก็บไดอยาง ชําระภาษีในเขต อบต.
ครบถวน ถูกตอง
ทะเมนชัย ทั้ง 10 หมูบาน
- ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการจัดเก็บภาษีจากการ
ปฏิบัติราชการ

10,000

10,000

10,000 - อบต.มีรายได - ประชาชนไดรับ
ในการจัดเก็บ
ความสะดวกในการ
เดินทางเพื่อมาชําระภาษี
ภาษีเพิ่มขึ้น
- อบต.มีรายไดใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มมาขึ้น
- อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

- มีกฎกระทรวง
บังคับใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

กองชาง

กองคลัง

-86-

แบบ ผ.01

๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

108 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง

วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางของทองถิ่นในอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

ดําเนินงานของศูนยขอมุล
จัดซื้อจัดจาง
อปท. อ.ลําปลายมาศ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - มีศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจาง
ที่พรอมบริการ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ศูนยขอมูลขาวสารฯ
มีผูดูแลและสามารถใช

ประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา

ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

-87-

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร ที.่ .............................................................................................................
ลําดับ
ที่
1
๒
3
๔

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๘
โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑๖
โครงการขุดลอกสระหนองแปน หมู ๘
โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก หมู ๑๐

ป 2559
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

ป 2560
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

ป 2561
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

รวม
6,600,000
12,000,000
6,585,000
6,465,000

รวมทั้งสิ้นจํานวน

10,550,000

10,550,000

10,550,000

31,650,000

4

โครงการ

หนวยงานที่
ขอประสาน
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางดังกลาวเปนเสนทางที่ราษฎรใชสัญจรไปมาหาสูกันระหวางบานหนอง
ไทร หมูที่ 8 ตําบททะเมนชัย บานหนองเจาหัว ตําบลบุโพธิ์ และบานปราสาท หมูที่ 4 ต.ตลาดโพธิ์
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเดิมเปนถนนดิน และไดพัฒนาเปนถนนลงหินคลุก ราษฎรได
ใชเปนเสนทางขนถายสินคาเกษตรไมวาจะเปน มัน ขาว ออย เมื่อถึงฤดูฝนจะทําใหสัญจรลําบาก
เนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมบอและไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนี้ประชาชนสวนหนึ่งยังใช
เปนเสนทางหลักในการติดตอกับอําเภอและจังหวัด
เพื่ อ ยกระดั บ ถนนและผิ ว จราจร ให มี มาตรฐานเกิ ด ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินและเพื่อการสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว ประกอบเสนทางดังกลาวเปนเสนทางลัดเขาสูจังหวัด
บุรีรัมยไดรวดเร็วขึ้น หากไดรับการพัฒนาราษฎรในเขตตําบลบุโพธิ์ และตําบลตลาดโพธิ์ จะไดใช
เสนทางดังกลาว จํานวนเพิ่มขึ้นจึงจําเปนตองดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพื่อเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรทั้ง 3 ตําบล
และเดินทางสูจังหวัดบุรีรัมยโดยสะดวก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร ไหลทาง (หินคลุก)
กว า งข า งละ 0.50 เมตร หรื อ มี ป ริ ม าตรหิ น คลุ ก ไม น อ ยกว า 165 ลู ก บาศก เ มตร พิ กั ด
จุดเริ่มตนโครงการ N.0280795
E.1666724
และสิ้นสุด โครงการ N.0279988
E.1667551

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุ
โพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองไทร
ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (-สองลานสองแสนบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

โดยสะดวก

10.1 ลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
10.2 แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
10.3 เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรและเสนทางเขาสูจังหวัดได
(ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมน
ชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางสายดังกลาวไดเชื่อมตอกันมาแตโบราณ ทําใหราษฎรทั้งสองหมูบานไป
มาหาสูกันรวมทั้งที่นา ที่สวน ของทั้งสองหมูบานยังอยูติดตอกันจึงทําใหตองสัญจรไปมา รวมทั้งเปน
เสนทางที่ใชขนถายสินคาทางการเกษตรแตถนนสายดังกลาว เปนถนนหินคลุกที่ไมไดรับการพัฒนา
จึงมีสภาพเปนหลุมเปนบอในชวงฤดูฝน และมีฝุนละอองเมื่อถึงชวงแลงเพราะสภาพถนนแทบจะเปน
เพียงถนนดิน
ประกอบเสนทางสายนี้ ยังสามารถติดตอไปยังอําเภอคูเมือง อํา เภอเมืองบุรีรัมย
และเปนเสนทางที่เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนที่ตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย อีกดวย
3. วัตถุประสงค

ไดสะดวก

3.1 เพื่อลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพือ่ แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพือ่ เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบลและจังหวัด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครูอ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 240
ลูกบาศกเมตร พิกัด จุดเริ่มตนโครงการ N.0283652 E.1665867 และสิ้นสุดโครงการ
N.0284547 E.1667034
5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท (-สี่ลานบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

10.1 ราษฎรไดใชเสนทางที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
10.2 ลดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนน
10.3 ลดปญหามลพาทางอากาศ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ

ขุดลอกสระหนองแปน หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยราษฎรหมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ทําการเกษตร และเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา ปจจุบันสระน้ําหนองแปน เปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก และพื้นที่สระน้ํามีสภาพตื้น
เขินมากจึงกักเก็บน้ําไดนอย เมื่อถึงฤดูฝนไมสามารถเก็บกักน้ําได ฤดูแลงน้ําแหงขอด ตลอดจนสัตว
เลี้ยงไมมีน้ํากิน น้ําใชเพียงพอ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงเห็นควร
ดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองแปน เพื่ออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเปนการแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลน
แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพื้นที่ดังกลาว
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองแปนขึ้นเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว
3. วัตถุประสงค

3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่สาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช
ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา
3.4 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองแปน กวาง 140 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 66,542 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนนดิน
เพื่อการเกษตร เพื่อมิใหนําดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดินลง
สูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพื่อดําเนินโครงการเดิมเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตําแหนงที่ตั้งโครงการ N.0280768 E.1666894
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองแปน หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบล
ทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,195,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

เลี้ยงสัตว

10.1
10.2
10.3
10.4

สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ

ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยสระหนองอี เนิก หมูที่ 10 บานหนองม วงนอย ตําบลทะเมนชัย อํ าเภอลํ า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสภาพตื้นเขิน จึงกักเก็บน้ําไดนอย ชวงปลายเดือนมีนาคม ถึงตนเดือน
พฤษภาคม ของทุกปน้ําในสระจะแหง ทําใหราษฎรในพื้นที่บานหนองมวงนอย ประสบปญหาน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอกับความตองการ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก เพื่ออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเปนการแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดแคลนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพื้นที่ดังกลาว
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองอีกเนิกขึ้นเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว
3. วัตถุประสงค

3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพื่ อ พั ฒ นาแหล ง น้ํ า ในพื้ น ที่ ส าธารณะให ส ามารถกั ก เก็ บ น้ํ า และนํ า ไปใช
ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา
3.4 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก กวาง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 65,323 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนน
ดินเพื่อการเกษตร เพื่อมิใหนําดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดิน
ลงสูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพื่อดําเนินโครงการเดิม
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ตําแหนงที่ตั้งโครงการ N.0281457 E.1663919
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สระหนองอีกเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,155,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

เลี้ยงสัตว

10.1
10.2
10.3
10.4

สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 03

สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา
และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บน้ํา
1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
1.5 พลังงานแสงอาทิตย
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.๑ สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร
2.2 สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
2.3 สงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
2.4 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
รวม

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

19

14,050,000

19

14,050,000

19

14,050,000

57

42,150,000

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๖

๙๐๐,๐๐๐

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๑๘
๑๒
๓
๙๖

๔๑,๕๔๕,๑๐๔
๙,๙๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๙๔,๗๙๕,๑๐๔

๓

๑๔๐,๐๐๐

๓

๑๔๐,๐๐๐

๓

๑๔๐,๐๐๐

๙

๔๒๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๓
๓
๓
๑๘

๙๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๗๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03

-97-

ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
3.3 สงเสริมและบูรณาการศึกษา
3.4 ดานการกีฬาและนันทนาการ
3.5 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย
3.6 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.8 ดานการบริการสาธารณะ
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
4.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๓

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๗

๑๐๕,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๑๒

๖๐๐,๐๐๐

6
๓
๑๓
๑๑
๑๑
๒
๕๓

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

6
๓
๑๓
๑๐
๑๑
๒
๕๑

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

6
๓
๑๓
๑๐
๑๑
๒
๕๑

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

18
๙
๓๙
๓๑
๓๓
๖
๑๕๕

15,555,360
๙๙๐,๐๐๐
๒,๗๔๒,๐๐๐
๒๔,๒๘๗,๔๐๐
๓,๒๔๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๗,๙๖๙,๗๖๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๓

๑๒๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๙

๒๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๑๒

๓๓๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03

-98-

ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวน
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
5.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๕

๗๐,๐๐๐

๕

๗๐,๐๐๐

๕

๗๐,๐๐๐

๑๕

๒๑๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๑๒

๒,๐๔๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๑๒
๓๙

๗๒๐,๐๐๐
๒,๙๗๐,๐๐๐

๓๒๐

๑๔๖,๙๓๔,๘๖๔

๑๐๘

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

๑๐๖

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

๑๐๖

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๔

แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีลักษณะเปนแผนกาวหนา
และโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ. 2559 จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสําหรั บดํ าเนิน งานตามโครงการและเมื่ อไดรั บงบประมาณก็ จะนําไปสูการจัด ทําแผน
ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ แจกแจงรายละเอี ย ดเป า หมายและขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ ทั้ ง นี้
ตั้ ง เป า หมายการดํ า เนิ น งานของการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป นี้ เป น การตั้ ง ตามประมาณ
การงบประมาณลวงหนาในแตละปงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ จึงเปน
การยากที่ จ ะวั ด ผลสํ าเร็ จ ของทุ กโครงการที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นานี้ เนื่ องจาก หากงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาไมเปนไปตามที่ไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนโครงการพัฒนาไมเปนไปตามที่ไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนโครงการและจะสงผลกระทบตอการกําหนดเปาหมายของโครงการในแผนพัฒนาดวย
อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้น การ
วัดผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพิ่มขึ้นทุกป
ดังนั้ น การวั ด ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามป นี้ จึ งไม ส ามารถที่ จ ะวั ด ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ป ไดอยางถูกตอง เนื่องจากโครงการของปแรกใน
แผนพัฒนาสามป จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ หากจะติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานให
ถูกตองและเปนธรรมกับผูปฏิบัติงานและผูประเมินผลงาน โดยยึดผลประโยชนของประชาชนใน
ท องถิ่ น เป น สํ า คั ญ จํ า ต องดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเป น รายป เฉพาะ
โครงการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้ จะดําเนินการประเมินเฉพาะโครงการที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้ โดยใชระบบการติดตามและประเมินผล
ดวยตนเอง (Self Assessment Report) กลาวคือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทําความตกลงรวมกันถึงหลักเกณฑในการกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑวัด ชวงปรับเกณฑการแบงน้ําหนักในแตละตัวชี้วัดโดยที่เกณฑการวัดจะมี
5 ชวงการวัด หรือคะแนนเต็ม 5 น้ําหนักรวมไมเกิน 100
ทั้งนี้ เกณฑ ในการวั ดจะใช เ กณฑ ที่เ หมาะสมกั บตั ว ชี้วั ด ทั้งเชิงคุ ณภาพ ปริมาณ
เวลา ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือกระบวนงานและการติดตามประเมินผลตามแนวการติดตาม
ประเมินผล ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ห น า | 100

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อ อปท. องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

การวัดและการนําเสนอ
- โดยความถี่ที่ใชวัด : หลังจากที่ อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการนั้น
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4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน………………………………………………….
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น...............คน
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม 10
คะแนน)

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก
1.
2.
3.

หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน)
(จํานวน)

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคา
คะแนนเท ากั บ 10 หรื อใกล เ คี ย ง แสดงว าผลดํ าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ของ อปท. ใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือก
ตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่มแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัด
เพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทา
เดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน
3. ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการคอบ
สนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ /กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม

พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
รวม
จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย
(คน) ละ (คน) ละ (คน) ละ (คน) ละ

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่
พอใจปานกลางและพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ผูดําเนินการประเมิน
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตําบลทะเมนชัย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนตําบลทะเมนชัย
หนวยงานประสานและประมวลผลการประเมิน
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แนวทางการนําเสนอแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการ และศักยภาพของทองถิ่นรวมทั้งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและ
ทองถิ่น ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดําเนินการ ดังนี้
1) องคการบริห ารสว นตําบลทะเมนชัย ดําเนิน การเองโดยการแปลงแนวทาง
หรือกลยุทธไปสูแผนงานและโครงการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 3 ป แลวองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยเปนผูดําเนินการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
2) การสนับสนุนใหหนวยงานอื่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเปน
ผูดําเนินงานในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมในการดําเนินงาน หรือมีหนวยงานอื่น
มีความพรอมในการดําเนินงานมากกวา
3) ใหความรวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงาน
ในกรณี ที่ป ฏิ บั ติ งานจะต องเกี่ ย วพั น กั บ หน ว ยงาน โดยดํ า เนิ น งานในรู ป แบบหุ น ส ว นสหการหรื อ
คณะทํางาน/คณะกรรมการ
4) การประสานหน ว ยงานหรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู จั ด สรร
งบประมาณ และการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยผานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นอําเภอ
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิ ธีการติดตามและประเมิ นผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมาย อนึ่ง เปาหมายการ
ดําเนินงานจะตองมีการประกาศใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน
1) ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ในปจจุบันเรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไวไดโดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูก
สงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit)
ซึ่งไดแก “องคกรบริหารสวนตําบลประเมินผล” ที่จะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได
จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม
ของจั ง หวั ด นอกจากนี้ ยั งทํ าหน า ที่ เ ป น “ระบบสั ญญาณเตื อนภั ย ล ว งหน า ” (Early Warning
System) วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต
2) องคประกอบของระบบการติดตามและประเมิน
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครั้งนี้ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของ
กระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมิลผลลัพธ (Output, Goat) ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได ดังนี้
2.1 สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อั น ได แ ก แผนยุ ท ธศาสตร ผู ป ระเมิ น ผู ถู ก ประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ฯลฯ ซึ่ ง แผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มอี ยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหนวยติดตามและ
ประเมินผล (M&E Unit) เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไว
โดยบทบาท M&E Unit ตอปจจัยนําเขาก็คือการเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตรซึ่งเครื่องมือที่ใชการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบชวยกํากับการ
จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น การทบทวนว า การจั ด ทํ า แผนได ใ ช
กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออยางไร
2.2 สวนของกระบวนการติดตาม (Process)
คือ ชวงของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เทศบาล
ตํ าบล และองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล ซึ่ ง ได กําหนดเป น การติ ด ตามรายไตมาส คื อ ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาศที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
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มาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาวเปนการติดตามผลขั้นกลาง
(IR Intermediate Result) ของแตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ได
กําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวยงานในการประสานทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบ
วา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุก
ชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผน
ยุ ทธศาสตร ที่ไ ด กําหนดไว ส ามารถไปตามเป าหมายที่ ตั้ ง ไว ได ห รื อไม เพื่ อให บุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถระดมความคิด ในการปรับ เปลี่ ย นวิธี การดํ าเนิ น งานที่ จ ะสามารถนําไปสู การบรรลุ แผนที่
กําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
นี้โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนสามป
2.3 สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตาม
ผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวหรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อ
เปนหนวยในการรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และ
องคกรที่เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคต
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลผลลัพธ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดย
มีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวขอตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในภาพรวม ความถึ ง พอใจของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การดํ า เนิ น งานในแต ล ะ
ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ประโยชนของการติดตามประเมินผล
ผู ติ ด ตามและประเมิ น ผล จะต อ งทํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลให
ผูบริหาร ทราบ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพื่ อ ขจั ด ข อ ผิ ด พลาดทั้ งหลาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของเวลา และ
คาใชจายของโครงการที่จะดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการวางแผนและการปฏิบั ติงานมีความสอดคลองกัน

2. ในระหวางมีการปฏิบัติงาน หากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา
กับการปฏิบัติงานขึ้น ก็จะสามารถปรับปรุงหรือแกไข ใหสอดคลองกันไดในทันที โดยไมตองเสียเวลา
เริ่มตนใหม
3. การประเมิ นผลทํ าให ทราบความสํ าเร็ จ ของการปฏิ บัติ งาน ผลกระทบและ
ขอบกพรองของโครงการ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในคราวตอไป
4. เพื่อประโยชนการวางแผนโครงการอยางตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
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ภาคผนวก

ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข การประเมินคุณภาพของแผน

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
ประเด็นพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
10
ของ อปท.
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา ง
(3)
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุ ม ประชาคมหรื อประชุ ม อื่น ๆ ที่ มีลั กษณะ
(3)
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(2)
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผา นมา(เพื่อดูการ
(2)
ดําเนินงานในแตละปทผี่ านมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญเพื่อชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญ
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.

25

4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)

คะแนนที่ได
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3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.
- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพื้นที่โดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่
นําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

5
(3)
(2)
6
(2)
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65
(3)
(2)

10
(4)
(4)
(2)

คะแนนที่ได

ประเด็นพิจารณา
3.4 เปาประสงค

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง 5 ป
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
○ คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพื้นที่
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

คะแนนเต็ม
5
(3)
(2)
15
9
(5)
(4)
6
(3)
(3)
12

(6)
(6)
13
8
(3)
(3)
(2)
5
(3)
(2)

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่
เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได

คะแนนที่ได

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานที่ไดรับการยกฐานะจากสภา
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะ
เปนนิติบุคคลและเปนหนวยราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
และใหบริการ แกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหไดรับความสะดวกสบาย ตามความตองการ
ของชุมชน
ดังนั้นเพื่อใหบริการ การพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึง
ประสงค คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชั ย ประจํ าป 2559 (พ.ศ. 2559-2561) ขึ้น เพื่อใหสอดคล องกั บนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ แ ผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาอํ าเภอ
จังหวัด
ทางคณะกรรมการจัด ทํ าแผนพั ฒ นาองค การบริห ารส วนตํ าบล ไดเ ก็ บ รวบรวม
ขอมู ลจากความตองการของประชาชนในทองถิ่ น ผู นําหมูบาน สมาชิกองคการบริห ารส วนตํ าบล
ทะเมนชั ย ตลอดจนส ว นราชการต าง ๆ เพื่ อจั ด เก็ บ รวบรวมข อมู ล และป ญหาความต องการของ
ประชาชนทุ ก กลุ ม ในเขตองค ก าร บริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป 2559 (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)
เอกสารเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อไปสูการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูที่เกี่ยวของ ที่จะนําไปเปนเกณฑใน
การตัดสินใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป

คณะผูจัดทํา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

สารบัญ
คํานํา

หนา

สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
1.1
1.2
1.3
1.4

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป

1
2
2
8

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

9
14
14

สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

16
38
86
95

สวนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครือ่ งมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน

- ประกาศองคการบริหารบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

98
100

สวนที่ ๑
บทนํา

สวนที่ ๑
บทนํา

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2559-2561 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนแนวทางการ
พั ฒ นาในช ว งสามป ที่มี ความสอดคล อ งและสามารถสนองตอบต อ ยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาอย างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชนไดตรงกับสภาพปญหาในตําบลและ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2559–2561) ได รั บ ความร ว มมื อ จาก
ประชาคมหมู บ าน คณะกรรมการหมู บ าน ตลอดจนเจ าหน าที่ ที่เ กี่ ยวข องทุ กฝ าย คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ที่เกี่ยวของของอําเภอลําปลายมาศ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เพื่ อนํ าไปสู การปฏิบั ติใหส อดคล องกับ แผนยุทธศาสตร ที่ไดจั ดทํ าไวเ ปน การดํ าเนิน การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพั ฒนาให
มากที่สุด
ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะขั้นตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป ดังนี้
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป
อยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโ ครงการ/กิจ กรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ที่ตองการในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนใน
ที่สุด
แผนพัฒนาสามปี ประจําปี ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ
รายจายประจําป กลาวคือ องคกรปกรองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
จัดทํ างบประมาณรายจายประจําป โดยนํ าโครงการ/กิจ กรรมจากแผนพัฒ นาสามป ในป ที่จั ดทํ า
งบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวย
ความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อเรงรัดการพัฒนาหมูบาน ตําบล โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพ และสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
3. มุงใหประชาชนในหมูบานมีความรู พัฒนาดานความคิด ติดตามขาวสารขอมูล
4. เพื่อพัฒนาสงเสริมการศึกษา และการกีฬา
5. เพื่อพัฒนาทางดานสังคม ชุมชน ใหมีการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒ นาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภ าพ ให องคการบริ หารสว นตํ าบลให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
7. เพื่อสงเสริมอาชีพ และกระจายรายไดใหแกประชาชน
8. เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
9. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
10. เพื่ อปรั บ ปรุ งระบบบริ การในส ว นราชการต างๆ ให มีความสะดวก รวดเร็ ว
ถูกตอง สนองตอบตอปญหาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ ไดมีการกํ าหนดยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแนวทางการพัฒ นาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.
2557- 2559 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาคม
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามข อ (3) (4) (5) และ (6) ใหมีว าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรั บการ
คัดเลือกอีกได
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
กรรการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด /อําเภอ และนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนา
ท อ งถิ่ น ประชาคมท อ งถิ่ น และส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณา โดยในการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพื่อเปนกรอบในการพิจารณา
จัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการ
ประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ /
กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ห น า | 4

ตอไป จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปก็ได รวมทั้งกําหนดโครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /
กิจกรรมอะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่
คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้
จะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) พิ จ ารณาความเกี่ ย วเนื่ อ งกั น ระหว า งยุ ท ธศาสตร ห รื อ ระหว างแนว
ทางการพัฒนาเชนใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ไดกําหนด “แนว
ทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนา
ดานการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี ความสั มพันธกับ “ยุทธศาสตร การพัฒ นาดานการทองเที่ยว” ซึ่งได
กําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยไดกําหนด
“โครงการปรับปรุงสถานที่
ประวัติศาสตรประสาทเกา” หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจากยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนละยุทธศาสตรกัน แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแก
ประชาชนโดยการนําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลวจะตอง
กําหนดหวงเวลาการดําเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให พิ จ ารณานํ า โครงการ กิ จ กรรม จากแผนชุ ม ชนที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถในการดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนา
สามปในช วงถัด ไปดว ย เนื่องจากในการดํ าเนิน การเพื่ อใหบ รรลุวั ตถุ ประสงคของยุทธศาสตร การ
พัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตอง
พิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ / กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
ระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนาสามปได
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้น
ของการพิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
4.1 งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 ทรัพยากรการบริหารอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.3 ภาคี ก ารพั ฒ นาที่ ส ามารถเข า มาร ว มดํ าเนิ น การหรื อ มี ภ ารกิ จ
รับผิดชอบการดําเนินการในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาดานตางๆดังกลาวแลว จะตองแยกประเภทของ
โครงการออก อยางนอยสามประเภท คือ
- โครงการที่องคกรปกครองสว นทองถิ่นดํ าเนิน การเอง กลาวคื อมีขีด
ความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทงดานการบริหารจัดการที่จะ
ดําเนินการไดเอง
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- โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการ
ตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
- โครงการที่ ข อรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ราชการบริ ห าร
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาด
ใหญหรือเปนโครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริหารสาธารณะดังกลาว
อยูแลว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู
แลว โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว)

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
ทั่วไปแลว ยัง จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพิจารณา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด เพื่อเปนขอมูลที่จะ
นํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ / กิจกรรมไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได
2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผานมา
และนําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถิ่นในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ(สําหรับองคการบริหารสวนตําบลควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)
2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
หลั ง จากการประเมิ น ผลการพั ฒ นาในรอบป ที่ ผ า นมาแล ว ในที่ ป ระชุ ม ร ว มกั น
คั ด เลื อ กยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นา รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ ป ญหาความ
ตองการของประชาคม / ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร
การพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได)
ในกรณีที่เห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังมิไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดขึ้นใหมก็อาจกําหนดขึ้นได แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็น
ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถิ่น(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
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3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต ยุ ทธศาสตร จะมี แนวทางการพั ฒ นาที่ ห ลากหลายซึ่ งล ว นแล ว แต มีความ
จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญ
ความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตางกัน ที่ประชุมจะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับ
ความสําคัญอยูในลําดับหลังๆจะไมตองนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น
อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการปฏิบัติ
วิธีการจัดลําดับความสําคัญมีหลายวิธี ตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจ
ใชวิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับ
ความสําคัญที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธี
อื่นๆซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงเวลาสามป
หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการ
พัฒนาเหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทาง
ปฏิบัติเ พราะในการจัดลํ าดับความสํ าคัญอาจใช การตัด สินใจของแตละบุ คคลเปนหลั ก ดังนั้นเพื่ อ
ทบทวนและยืนยันการจัดลําดับวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริงหรือไม จึงควรนําแนวทางการ
พัฒนามาทําการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1. หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชว งสามปแลว ใหที่ประชุมร วมกันพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อกวั ต ถุ ป ระสงค ของยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาจากแผนยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป

บางครั้ ง องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น อาจกํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ของแนวทางการ
พัฒนาตั้งแตขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและ
สอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ที่จะตองดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย
ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนว
ทางการพั ฒ นาที่ กําหนดอย างรอบคอบ เพื่ อให ไดโ ครงการ / กิ จ กรรมที่ครบถ ว น ซึ่งอาจจะมี ทั้ง
โครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการ
กับหนวยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้ง
ภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
(3) พิ จ ารณาถึ ง ความเชื่ อ มโยงของกิ จ กรรมทั้ ง ในด า นกระบวนการ
ดําเนินงานและในดานของผลการดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมในปตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม
(4) พิจ ารณาคั ด เลื อกโครงการ / กิ จกรรมจากความจําเปน เร งดว น ขี ด
ความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรม
และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต
ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียด
ของกิจกรรมที่จะดําเนิ นการใยปแรกของแผนพัฒนาสามปเพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป
โดยมีเคาโครงการ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จั ด เวที ป ระชาคมซึ่ ง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอราง
แผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณ
ตอไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่
ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนาป ญหา ความตองการและข อมู ลนํ ามาจั ดทํารางแผนพัฒ นาสามป แล วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารรารางแผนพัฒนาสามปเพื่ อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนา
สามป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆที่อาจเชื่อมโยง
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่ งจะมี ความแตกต างหลากหลายทั้ งด านความรู ทักษะ และทัศ นคติ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาใหความหมายอยางกวางและ
อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมา
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
1. ยุทธศาสตรดานการ - มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก
- งบประมาณขององคกรปกครอง
โครงสรางพื้นฐาน
ประชาชนเดินทาไปมาสะดวกยิ่งขึ้น สวนทอถิ่นไมเพียงพอตอการ
- มีการปรับปรุงถนนใหประชาชน บริหารจัดการ
สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก - การคมนาคมระหวางหมูบานไม
- มีการพัฒนาแหลงน้ํา เชน การ สะดวก
ขยายระบบประปา ขุดลอกคลอง
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- กรมสงเสริมการปกครองสวน
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
ทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุน
บุคลากรรัฐที่เกี่ยวของ
งบประมาณโครงการกอสรางถนน
- ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให
ปลอดฝุนพัฒนาแหลงน้ํา และ
เปนของ อบต. การซอมแซมหรือ
กอสรางประปาหมูบาน
ปรับปรุงเกิดความลาชา
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
- ประชาชนไมลงชื่อยินยอมมอบ
ความสอดคลอง
ที่ดินในการดําเนินตามโครงการ
กอสราง
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
2. ยุทธศาสตรการ
- มีชมรมผูสูงอายุ
- งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานคุณภาพชีวติ - ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
สวัสดิการใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู บริหารจัดการ
พิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส - การจัดทําฐานขอมูลทางดาน
- มีการอนุรกั ษวัฒนธรรมประเพณีที่ สังคมไมเปนระบบ
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูสูงอายุ เขาพรรษา
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา(ตอ)

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- องคการบริหารสวนตําบลมีนโยบายใน
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ
- องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุน
กิจกรรมฝกทบทวน อปพร. เพื่อ
ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
- องคการบริหารสวนตําบลมีบริการชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
-มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- เปนพื้นที่ทําการเกษตร

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
จุดแข็ง (STRENGTHS)
- มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี

อุปสรรค (THREATS)
- การประชาสัมพันธจากภาครัฐไม
ทั่วถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ ยังชีพ
จุดออน (WEEKNESSES)
- มีบุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติ
หนาที่
-ประชาชนใชน้ําโดยไมคํานึงถึงผลที่
จะตามมา

อุปสรรค (THREATS)
- ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค
จุดออน (WEEKNESSES)
- ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก
- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ
อุปสรรค (THREATS)
- ขาดแคลนน้ําในการทําเกษตร
จุดออน (WEEKNESSES)
- ประชาชนขาดความรูเ รื่องการคัด
แยกขยะ
- ประชาชนยังมีแนวความคิดเปนอยู
แบบสันโดษ
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ

อุปสรรค (THREATS)
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
6. ยุทธศาสตรการ
- มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่ - งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานศิลปะ
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
วัฒนธรรม จารีต
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งาน
บริหารจัดการ
ประเพณี และภูมิปญญา ประเพณีสงกรานต กีฬา เขาพรรษา
ทองถิ่น
วันผูสูงอายุ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี
- มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา
ความสอดคลองกับภาครัฐ
และเด็กประถามศึกษาในพื้นที่
นอย
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการ
- ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน - งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานการบริหาร สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
จัดการบานเมืองที่ดี
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขา บริหารจัดการขาดการ
รวมระชาคมมากขึ้น
ประชาสัมพันธและแนะนํา
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- เทคโนโลยีสารสนเทศไม
- มีผูนําทีเ่ ขมแข็ง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพิ่มจํานวนมาก
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
สอดคลองกับภาครัฐ
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
สงเสริมสนับสนุนการอบรมให
เปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ความรูตอบุคลากร
ปฏิบัติงาน
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.
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การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕7- ๒๕59) ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๖๐) นั้น
จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ได
สรางความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ ไดผลเปนที่นาพอใจ สังเกต
ได จ ากการสอบถามจากประชาชนภายในท องถิ่ น การประชาคมหมู บ า น และถึ ง แม ว า จะมี ข อ
รองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ก็จะออกไปรวม
แกไขปญหานั้น ๆ เสมอ ซึ่งแนวทางการพัฒนาขั้นตอไปควรที่จะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคุณภาพชีวิตและดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนที่เหมาะสม จากการประเมินผล
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาที่ผานมา คือแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕9) ถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประสบความสําเร็จเปน
อย างดี และจากผลดั ง กล าวนี้ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย โดยคณะกรรมการพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยและคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน จากสวนราชการอื่น ๆ ภายใน
เขตตําบลทะเมนชัย จากภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดระดมความคิด วิเคราะหปญหาและความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT Analysis และ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญปริมาณป ญหา ขนาดของกลุมคนที่ไดรับประโยชน ความรายแรงและความเรงดว น
โดยเฉพาะปญหาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ํา เหตุ
รําคาญ ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพ ปญหาดานเศรษฐกิจชุมชน กลุมอาชีพ ปญหาการศึกษา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ตามลําดับโดยมีเปาหมายวัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุข
ภายใตสิ่งแวดลอมที่ด”ี
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้
(๑) จุดแข็ง (S : Strength)
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่นทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แหง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยาง
เพียงพอ
- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมมือกันในการปกครอง
บริหารพัฒนา
- มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการ
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สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการอื่น
ในพื้นที่
- มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนันทนาการได
- มีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โรงเย็บจักรอุตสาหกรรม รานคาชุมชน ที่เอื้อ
ประโยชนใหกับคนในชุมชน
(๒) จุดออน ( W : Weakness )
- เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูอยางหนาแนน
- ขาดระบบการวางผังที่ไดมาตรฐาน
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเสพสารเสพติด
- ปญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใสดูแลสุขภาพของตน
- ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ไมทั่วถึง
- ประชาชนยังมีคานิยมที่ใชสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร
- การปศุสัตวของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี
(๓) โอกาส ( O : Opportunity )
- จังหวัดบุรีรัมยสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ที่มีแผนงาน โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสูจังหวัดตางๆ จํานวน ๑ สาย สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
- องคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นไดเกินกวา
ประมาณการปงบประมาณที่ผานมา
- องคการบริหารสวนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนดานการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
- องคการบริหารสวนตําบลเหมาะสําหรับเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคา
ประเภทตางๆ
(๔) ขอจํากัด ( T : Threat)
- ประชาชนมีความแตกตางในดานฐานะทางเศรษฐกิจ
- ประชาชนมีพื้นฐานความรูและพื้นฐานทางสังคมแตกตางกัน
- ประชาชนขาดแหลงเงินทุนที่ใชในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
- ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพ
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที่ 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน

ป พ.ศ. 2555
จํานวน
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม

ป พ.ศ. 2556
จํานวน
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม

1.โครงการสรางพื้นฐาน

10

1,484,000

12

1,992,500

2.ดานเศรษฐกิจ

1

50,000

0

0

3.ดานคุณภาพชีวิต
4.ดานพัฒนาสังคม

0

0

0

0

16

962,520

13

925,000

0

0

0

0

6

550,000

5

339,000

12

3,141,120

10

3,460,600

0

0

0

0

0

0

1

10,000

7

862,000

8

985,000

52

10,190,760

49

7,712,100

5.ดานแหลงน้าํ
6.ดานสาธารณสุข
7.ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม

8.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

9.ดานการบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม/
10.ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รอยละ
เพิ่มขึ้น
34.26
ลดลง
100
ลดลง
3.89
ลดลง
38.36
เพิ่มขึ้น
10.17
เพิ่มขึ้น
100
เพิ่มขึ้น
14.26
ลดลง
24.32

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในดาน
ตางๆ ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพืน้ ฐานอัน
ไดแกถนน เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตลอดจนเปนการ
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เสริมสรางและวางรากฐานคามมั่นคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต
(2) ดานเศรษฐกิจ เปนการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบล
ควรกระทําเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ใน
ตําบลใหดําเนินไปดวยความมั่นคงยิ่งขึ้น และขยายตัวออกไปรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และวิธีทาง
ธุรกิจใหมๆ
(3) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา
ใหแก สถานศึกษาในเขตพื้นที่ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวันใหแกเด็ กนักเรีย นที่ขาดแคลน นอกเหนื อจากที่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น และดําเนินการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล
(4) การจั ด ระเบี ย บชุ ม ชน/สั ง คม และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย ได
ดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นใหเจริญกาวหนา สามารถยกระดับ
รายไดของประชาชนใหสูงขึ้น
(5) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและทองเที่ยว ได
ดํ า เนิ น การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ ลํ า คลอง ตลอดจนส ง เสริ ม และรณรงค ใ ห ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป เพื่อใหเปน
ทรัพยากร.ธรรมชาติของชุมชนและเพื่อชุมชนที่ยงั่ ยืนตอไป
(6) การบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ได
ดําเนินการสนับสนุนใหประชาชนปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(7) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญหาทองถิ่น ไดจัดใหมีงาน
ประเพณีตางๆ เชน งานวันขึ้นปใหม การจัดกิจกรรมวันเด็ก งานประเพณีสงกรานต และงานรัฐพิธี
อื่นๆ เปนตน เพื่อสงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ควบคูไปกับ
ความรูในวิทยากรสมัยใหม
(8) ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนการพัฒนาครอบคลุกกิจกรรมที่องคการ
บริหารสวนตําบลพึงกระทํา เพื่อเผยแพรการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ใหประชาชนไดเขาใจและมีสวนรวมในกิจกรรมการเมือง ทั้งหวงแหนและรักษาไวซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการปรับปรุงและจัดการระบบบริหารใหสามารถอํานวยการ
บริ การแก ป ระชาชนไดอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เช น การส งเสริ มความรู ความสนใจกั บ กิ จ กรรมของ
ทองถิ่น การปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงพัฒนารายได
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สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

สวนที่ ๓

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธศาสตรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น (vision) เพื่ อ เป น
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรที่
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูที่ ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
 ﮭทะเมนชัยเมืองนาอยู เชิดชูคุณธรรม
กาวล้ําการศึกษา พัฒนาทองถิ่น ﮭ

๒. พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรา งพื้น ฐาน เชน เส นทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ํา ประปา ระบบ
โทรคมนาคม
2. การบริ หารจัด การแหล ง น้ํา เพื่อการอุ ปโภค บริโ ภค และแหล ง น้ํา เพื่ อ
การเกษตร
3. การส ง เสริ ม พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ โดยการส ง เสริ ม อาชี พ การพั ฒ นา
ศักยภาพเกษตรกร และพัฒ นาดา นการเกษตร สง เสริม เศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนว
พระราชดําริ
4. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมี
ความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
7. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
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๓. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาเมืองนาอยู สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอทั่วถึงและได
มาตรฐาน
2. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยการกอสรางพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
3. ประชาชนมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
5. ประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร
หลักที่ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย จํานวน 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน โดยกอสรางพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคม ทางระบายน้ํา ไฟฟา น้ําประปา
ระบบโทรคมนาคม”
เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. ดานพลังงานแสงอาทิตย
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ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่
ติดตั้ง และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาได
ประโยชน
จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
“การสงเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมอาชีพ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
และพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ”
เปาประสงค
เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม เสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการ
แปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรการสราง ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและแกไข
ปญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีและ
แปรรูปทางเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได
จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
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5. รอยละที่เพิ่มขึ้นของของรายไดจากการทองเที่ยว
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา สงเสริมการศึกษา การเรียนรู
ขอมูลขาวสาร และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามั ย ด านสวั ส ดิ การและสั งคม ด านกี ฬา ประชาชนมี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ภู มิคุมกั น ทางสั งคมที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ.2550-2555)
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน
ประชาชน และผูส ูงอายุ
3. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
5. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
8. การพัฒนาการบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
5. จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
6. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
7. รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
8. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
“ สงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
4. กําจัดขยะมูลฝอยไมไดเกิดมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
4. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ
“ การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได ”
เปาประสงค
เพื่อสนับ สนุ นประชาชนทุกภาคส วนในการพั ฒนาและตรวจสอบการทํางานของ
ภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย ตามยุทธศาสตรบานเมืองนาอยูของ
จังหวัดใหเปนตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
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ตัวชี้วัด

3. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม (PSO)
5. การพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองและสังคม
จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
สงเสริมการจัดบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล (PSO)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
จํานวนขอบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
จํานวนประชาชนที่เขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล
8. จํานวนประชาชนที่เขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
5.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข

5.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคา
การจําหนาย การสงเสริมทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุน
การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ การศึ ก ษา การ
สาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในทุ กดาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”
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5.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
5.4 ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic lssues )
ประเด็นยุทธศาสตรที 1 : ดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"
เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่รวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
7. รอยละที่ลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ (ไร)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการจัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ
18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟารมปศุสัตวที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ

1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเที่ยว
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ห น า | 24

(วัฒนธรรม)
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
3. จํานวนประชาชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงาน
อุตสาหกรรมและสามารถทําใหเกิดการจางงาน

5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)

6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความ คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อ
เพิ่มรายได ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ
มาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
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กลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ชุมน้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ

1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”
เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา
เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดที่
ยั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคที่ปองกันปราบปรามและแกไข
ปญหายาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
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10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
13. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อความ
มั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
18. รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ

1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
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4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการ
พันธกิจ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีสวนรวม ตลอดจนการประชาสัมพันธประเด็น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนที่สําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดาน
การเงิน/การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนิน งานตามแผนพัฒนา
จังหวัด(ครั้ง)
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กลยุทธ

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
การทองเที่ยวนําหนา
เกษตรกรรมยั่งยืน

บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพอ
ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา
กลยุทธ (Strategy)

1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม แบบองครวม

2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สรางความมั่นคงในอาชีพ และรายได
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

ตัวชี้วัด

7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
1. จํานวนครัวเรือนยากจน เปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผน ชุมชน
ดวยกระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จํานวนหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียงตนแบบ
4. จํานวนแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
5. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
6. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
7. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน
สาธารณสุข
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยว
เปาประสงค (Goals)
1. บริหารการพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการทองเที่ยว
5. การสรางความพรอมของชุมชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และ
ผลิตภัณฑชุมชน
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตดภัณฑ OTOP
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่
เพิ่มขึ้น
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบ
วงจร
เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. ยกระดับสินคาเกษตรกรรมเพื่อการแขงขันในประชาคมอาเซียน (AC)
6. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
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ตัวชี้วัด

7. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
8. ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จํานวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรไดรับการพัฒนา
2. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย
และมาตรฐาน
4. จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมสรางความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อบาน
3. สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข
4. ประชาชนผูอาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
กลยุทธ (Strategy)
1. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ตามแนวชายแดน
3. การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพื่อ
ความสมานฉันทของคนในชาติ
4. ปองกันและแกปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
5. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวมกับชุมชน/หมูบานและหนวยงานอื่น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนสงสาธารณูปโภค และโครงสรางระบบผังเมือง
เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรใหไดมาตรฐาน ทั่วถึงและ
เปนธรรม
ตัวชี้วัด
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคาชายแดน
2. รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
3. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการสงเสริมใหมีการวาง
ผังเมืองที่มาตรฐาน
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)
1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการบริหารที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริหาร
4. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร
7. รอยละของงานที่บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
6. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
6.1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื องการบริ ห ารเพื่ อให บ รรลุ ต ามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ที่ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถิ่นในโการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุ คคล ดั งนั้ น จึ งมี ความจํ า เป น ที่ จ ะต องเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาที่และลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ที่มี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และ
เปนหนวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายมี่
เกี่ ย วข อ ง สร า งกระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ แก ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
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ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมทั้งสราง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพื่อรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองที่นาอยู ชุมชนที่นาอยูอยางยั่งยืน
1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่น ๆ ที่สวนราชการเกี่ยวของ รวมทั้งเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความทั่วถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ
6.2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ทั้งในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ
จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวกแก ก ารดํ า เนิ น งานด านสวั ส ดิ ก าร
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง
ได รวมทั้งไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ ดี
ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬา
2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพื่อสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพื้นที่ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจที่ถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว
2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมที่อยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
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6.3 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปน เงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหป ระชาชนได รับโอกาสเทาเทีย มกัน ที่จะเรี ยนรู และ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถิ่นใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น ดังนี้
3.1 สนั บสนุ นและสงเสริ มพั ฒนาศูน ยพัฒนาเด็ กก อนวั ยเรีย นให ได ตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น
6.4 นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย
รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ ดังนี้
4.1 เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน
4.2 ส งเสริมการดํ าเนิ นกิจ กรรมดานการสงเสริ มสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ที่เปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค
6.5 นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในทองถิ่น เปนการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้
5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ มใหมีความเข มแข็งย างยั่ งยื น พั ฒ นาอาชี พที่เ หมาะสมกั บสภาวะแวดลอมของท องถิ่ น และ
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ห น า | 36

กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ
5.2 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด า นการเกษตร กระบวนการเรี ย นรู ภ าคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย
5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพิ่มศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่
5.4 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวที่ดีในการ
เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท
6.6 นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพื่อสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟ า สาธารณะ ไฟฟ า เพื่ อ การเกษตร และการติ ด ตั้ ง ๆฟฟ า สาธารณะให ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม
6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม
6.3 สนับ สนุน ใหมีถนนสูไรนา โดยมุงมั่นพัฒ นาให มีการขุดเจาะบ อบาดาล เพื่ อ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย
6.4 สนับสนุ นใหมีร ะบบชลประทานสูไร นา โดยมุงมั่นพัฒนาใหมีการขุดเจาะบ อ
บาดาลใหครอบคลุมทั่วถึง
6.5 มุ งมั่ น ประสานงานในโครงการเกิน ศั กยภาพที่ ใช งบประมาณมาพั ฒ นา เช น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย
6.7 นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิต เพื่อ
อํ านวยต อความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศวิ ทยาเพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง และเพื่อเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค ส ง เสริ ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน และสถานที่ตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7.5 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มุง

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเกาตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

ที่

โครงการ

๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4 บานหนองมวง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมู 4 บานหนองมวง
คมนาคมสะดวก
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
๒ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท

- เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
คมนาคมสะดวก
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีต
ไมนอยกวา 200 ตร.ม. เสริม
ไหลทางหินคลุก ขางละ 0.50 ม.

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-39๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งปายโครงการตามแบบของ
อบต. จําวน 1 ปายพรอมติด

๒๕๕๙

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตั้งปายแนะนําโครงการอีก 1 ปาย

๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 บานหนองไทร

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

- หมูที่ 8 บานหนองไทร
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ประชาชนไดรับ
ประชาชนที่ไดรับ ความสะดวก ปลอดภัย
ประโยชน
ในการเดินทาง

2,200,000

2,200,000

2,200,000 รอยละ
- ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ที่ไดรับประโยชน ในการเดินทาง การ
คมนาคม และถนน
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองชาง

คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
๔ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 8 บานหนองไทร
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อม บานหนองเจาหัว
ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ

- เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

กอสรางถนน คสล.
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 4,4000 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุกกวาง
ขางละ 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
165 ลูกบาศกเมตร

อบจ.

-40-

แบบ ผ.01

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 15 บานหนองมวงใต

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- หมูที่ 15 หนองมวงใต
กวาง 4.00 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.

เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสนรอบหมูบานดานทางทิศ
ตะวันตก

เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
คมนาคมสะดวก

- หมูที่ 15 บานหนองมวงใต
กวาง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุกขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการตาม
แบบของ อบต. จํานวน 1 ปาย
พรอมติดตั้งปายแนะนําโครงการ
อีก 1 ปายกอนเขาดําเนินการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-41๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

7 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อม บานโบย ต.พระครู
อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนไดมีถนน - กอสรางถนน คสล.
สําหรับใชในการคมนาคม
กวาง 5.00 ม.ยาว 1,600 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน กวา 8,000 ตารางเมตร ไหลทาง
วัตถุประสงค

หินคลุกกวางขางละ 0.50 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ
- ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวก ปลอดภัย
ที่ไดรับประโยชน ในการเดินทาง การ
คมนาคม และถนน
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.

240 ลูกบาศกเมตร
๘ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 4
คมนาคมสะดวก
เสนตะโกถึงลําหวยไผ

- กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 1,170 ลบ.ม.
พรอมเกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุก กวาง 3.00 ม.
ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา
ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

100,000

100,000

100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-42๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 9 บานหนองบัว
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 9
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานหนองบัว
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม
นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวก ปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง
10 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง - หมูที่ 10 บานหนองมวง
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 10
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานหนองมวงนอย
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไมนอย
กวา 1,170 ลบ.ม พรอมเกรด
ปรับแตงงานลงหินคลุก กวาง
3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม.ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา

135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง

100,000

100,000

100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
คมนาคมที่เปน ความสะดวกปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-43๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหประชาชนมีเสนทาง
- หมูที่ 12 ขนาด 4 ม.
พรอมลงหินคลุก หมูที่ 12
คมนาคมสะดวก
กวาง 3.00 ม. ยาว 450 ม.
บานบุตาริด
สูง 0.50 ม. ปริมาณดินไม
นอยกวา 1,170 ลบ.ม พรอม
เกรดปรับแตง
- งานลงหินคลุกกวาวง 3.00 ม.
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
100,000
100,000
100,000 - มีเสนทาง
- ประชาชนไดรับ
กองชาง
คมนาคมที่เปน ความสะดวกปลอดภัย
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการเดินทาง

ยาว 450 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
135 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตง
12 โครงการกอสรางลาน
อเนกประสงคหมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน

- เพื่อใหประชาชนมีสถาน - หมูที่ 11 พื้นที่สาธารณะ
เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา
ที่ในการออกกําลังกาย
- เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี 0.10 ม. บริเวณรอบสระน้ํา
- เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ หนองแสง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. กําหนด

13 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา - เพื่อเปนทางน้ําไหลเขา
- กอสรางรางระบายน้ํา
เขาสระหนองไฮ หมูที่ 8
สระหนองไฮ
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.20 ม.
บานหนองไทร
- เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอุปโภค ยาวโดยรวม 208 ม.
บริโภค และการเกษตร

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 - มีสถานที่ออก
กําลังกายแบบมี
มาตรฐาน

- ใหประชาชนมีสถาน

100,000 - มีน้ํากักเก็บ
ตามฤดูกาล

- ประชาชนมีน้ําใช
อยางเพียงพอ

กองชาง

ที่การออกกําลังกาย
- มีสถานที่ทํากิจกรรม
ตางๆของหมูบาน

กองชาง

แบบ ผ.01

-44๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด หมูที่ 9
บานหนองบัว

- เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม.
ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย

15 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด หมูที่ 11
บานหนองน้ําขุน

- เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

- กอสรางรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 60 ม.
ลึก 0.60 ม. พรอมติดตั้งปาย

100,000

100,000

100,000 - ลดปญหา
น้ําทวมขัง

- น้ําที่ทวมขังมีทาง
น้ําไหลผานไดสะดวก
ขึ้น

กองชาง

16 โครงการจางเหมาฝาปด
รางระบายน้ํา หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

- ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เด็กพลัดตกลงไป

- จางเหมาฝาปดรางระบายน้ํา
กวาง 0.50 ม. ยาว 250 ม.

100,000

100,000

100,000 - มีฝาปดราง
ระบายน้ํา

- ลดอุบัติเหตุจาการ
พลัดตกรางระบายน้ํา

กองชาง

17 โครงการซอมแซมถนนภายใน
พื้นที่ตําบลทะเมนชัย

- เพื่อซอมแซม/ปรับปรุง
- ซอมแซมถนนโดยวิธีปะหลุม
ถนนที่เสียหาย
ความยาวโดยรวม 700 เมตร
- พัฒนาระบบการคมนาคม หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
ขนสงใหมีความสะดวก
340 ตารางเมตร
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา

300,000

300,000

300,000 - มีเสนทาง
คมนาคมที่
ปลอดภัย

- ประชาชนมีเสนทาง
ในการเดินทางไป มา
ปลอดภัย

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
100,000
100,000
100,000 - ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- น้ําที่ทวมขังมี
ทางน้ําไหลผาน
สะดวกขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-45๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางที่ทําการ
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย

19 โครงการกอสรางหองน้ํา
หอประชุม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อกอสรางสถานที่ทําการ - จัดสรางอาคารสํานักงาน
สํานักงาน อบต.
สถานที่ทําการและอาคาร
อเนกประสงคอื่นๆที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค

- เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน

- กอสรางหองน้ําที่หอประชม
อบต.ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
5,000,000 5,000,000 5,000,000 - มีที่ทําการของ - อบต.มีสถานที่ทํา
อบต.ที่ไดมาตรฐาน การที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริการ
ประชาชนมากขึ้น
250,000

250,000

250,000 - รอยละ
- มีหองน้ําไวบริการ
ของประชาชนมา ประชาชนและ
ประชุมที่อบต. เจาหนาที่
ไดใชบริการ
หองน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-46๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางเหมาบริการเพื่อซอม
แซมไฟฟาสาธารณะในพื้นที่

๒๐ โครงการซอมแซมไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ

- เพื่อบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะใหพรอมใช
- ทางสาธารณะมีไฟสอง
สวางเกิดความปลอดภัย

21 อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ
- โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สองสวางสาธารณะ

- เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟาสาธารณะ - ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน

(ไฟทาง)สองสวางคลอบคลุม การไฟฟา ติดตั้งขยายเขตแนว
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เกษตร
และทรัพยสินของประชาชน
ในเวลากลางคืน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐ - มีไฟฟา
- ประชาชนมีความ
สาธารณะที่ใชงาน ปลอดภัยในชีวิตและ
ไดทุกพื้นที่
ทรัพยสินมีแสงสวาง
ในยามค่ําคืน
200,000

200,000

200,000 - มีไฟฟา
สาธารณะเพิ่มขึ้น
อาชญากรรม
ในพื้นที่ลดลง

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
- มีไฟฟาสองสวางใน
เวลากลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-47๑.๓

แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
22 โครงการขุดลอกสระหนองแปน - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขุดลอกสระหนองแปน
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 8 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหนองไทร
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร
บานหนองไทร
ประชาชนในพื้นที่ หมู 8
ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
- มีแหลงกักเก็บน้ํา
2,195,000 2,195,000 2,195,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
อบจ.
กองชาง

66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายน้ํา และ
สรางถนนดินเพื่อการเกษตร
๒๓ โครงการขุดลอกสระหนองบัว
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 9
บานหนองบัว

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา

- ขุดลอกสระหนองบัว
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 บานหนองบัว
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 100 เมตร
ประชาชนในพื้นที่ หมู 9
ยาว 119 เมตร ลึกจากสภาพ

1,401,000

1,401,000

2,155,000

2,155,000

เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
1,401,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

กองชาง

นอยกวา 34,262 ลบ.ม.
๒๔ โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ขนาด กวาง 150 เมตร
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 10 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
บานหนองมวงนอย
ประชาชนในพื้นที่ หมู 10 65,323 ลูกบาศกเมตร
พรอมวางทอระบายน้ํา
สรางถนนดินเพื่อการเกษตร

2,155,000 - รอยละของ

- มีแหลงกักเก็บน้ํา

ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก
ทําเกษตร
แหลงน้ํา

อบจ.
กองชาง

แบบ ผ.01

-48๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
25 โครงการขุดลอดลําหวยบุตาริด - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขนาด กวาง 12 เมตร
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย
หมูที่ 12 บานบุตาริด
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ประชาชนในพื้นที่ หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม.
บานบุตาริด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26 โครงการขุดลอกสระหนอง
- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขนาด กวาง 220 เมตร
ผาขาว แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 226 เมตร ความลึกเฉลี่ย
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม
หมูที่ 15 บาหนองมวงใต
ประชาชนในพื้นที่ หมู 15 นอยกวา 215,349 ลบ.ม.
บานหนองมวงใต
๒๗ โครงการขุดลอกสระหนองไทร - เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ขนาด กวาง 90 เมตร
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 16 และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 120 เมตร ลึกจากสภาพ
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ เดิม 2.00 เมตร ปริมาณดิน
บานนอยพัฒนา
ประชาชนในพื้นที่ หมู 16 ขุดไมนอยกวา 21,600 ลบ.ม.
บานนอยพัฒนา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
- มีแหลงกักเก็บน้ํา
273,000
273,000
273,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา
7,112,000

7,112,000

712,368

712,368

- มีแหลงกักเก็บน้ํา
7,112,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา
712,368 - รอยละของ

- มีแหลงกักเก็บน้ํา

ประชาชนในพื้น เพื่อใชประโยชน
ที่ที่จะไดรับ
อุปโภคบริโภค และ
ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01

-49๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา

๒๘ โครงการขยายเขต/ซอมแซม
ระบบน้ําประปา หมูที่ 6
บานบริหารชนบท

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อขยายเขตจําหนายน้ํา - ปรับรุงระบบประปาหมูบาน
ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา
พื้นที่
ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ
พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบานที่ได
อุปโภค บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอ

๒๙ โครงการขยายเขต/ซอมแซม
ระบบน้ําประปา หมูที่ 12
บานบุตาริต

- เพื่อขยายเขตจําหนายน้ํา - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน
ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนตประปา
พื้นที่
ภายในหมูบาน จํานวน 1 ระบบ

100,000

100,000

100,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบานที่ได
อุปโภค บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอ

กองชาง

๓๐ โครงการกอสรางระบบประปา
ผิวดิน หมูที่ 15
บานหนองมวงใต

- เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช
อุปโภค-บริโภค

- กอสรางระบบประปาผิวดิน
ขนาดความจุหอถังสูง 30 ลบ.ม.

3,000,000

3,000,000

3,000,000 - มีระบบประปา - ประชาชนมีน้ําไว
หมูบาน
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

กองชาง

๓๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 17
บานใหมอัมพวัน

- เพื่อใชในกิจการประปา

- ติดตั้งปมน้ําเครื่องซัมเมอรส
ขนาด 1 แรง
- ติดตั้งตูคอนโทรลระบบปมน้ํา
- งานเดินทอ PVC ประสาน
ระบบหอถังสูง

100,000

100,000

100,000 - กิจการประปาของ - กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิ- หมูบานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพในการทํางาน

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง
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แบบ ผ.01

๑.๕ แนวทางการพัฒนาดาน พลังงานแสงอาทิตย
ที่

โครงการ

32 โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งแผง
โซลาเซลลพรอมอุปกรณปมน้ํา
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใชงานในระบบประปา - ติดตั้งแผงโซลาเซลล
หมูบาน
จํานวน 4 แผง
- เพื่อประหยัดคาใชจาย
- ติดตั้งปมน้ําระบบปมชัก
- เพื่อใหใชเปนพลังงาน
พรอมมอเตอรระบบ Dc ขนาด
ทดแทน
1.5 แรง
- เจาะบอบาดาลขนาด 4"
จํานวน 1 บอ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - จํานวนผลงาน - ลดคาใชจายภาย
ดานพลังงาน
ในหมูบาน
ทดแทน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
และ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๓๓ โครงการจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีให - เพื่อใหเกษตรกรผูประกอบ - รับสมัครเกษตรเขารวม
ชาวนาใชในการเพาะปลูก
อาชีพทํานาขาวไดมีพันธุขาว โครงการ
พันธุดีมาเพาะปลูกในพื้นที่ - จัดทําแปลงสาธิต
- ลดการใชสารเคมีและสง - จัดซื้อเมล็ดขาว
เสริมการใชเกษตรอินทรีย
- เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีเมล็ดขาวพันธุ - ผลผลิตขาวของ
ดีในการเพาะปลูก ตําบลทะเมนชัย
มีคุณภาพที่ดี
- เกษตรกรมีการใช
เทคโนโลยีในการผลิต
ขาวที่ถูกตอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

พัฒนาการผลิต และการตลาด

34 โครงการลด ละ เลิก การใชสาร - เพื่อใหเกษตรกรตระหนัก - เกษตรกร เยาวชนในพื้นที่
ถึงผลกระทบของการใชสารเคมี และผูที่สนใจ
เคมีในเกษตร
- เพื่อใหเกษตรมีความรูใน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ -รอยละของ
- เกษตรกรลดการใช
ประชาชนในพื้นที่ สารเคมีในการปองกัน
ลดการใชสารเคมี กําจัดศัตรูพืช

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของรายได
จากทองเที่ยว

สํานักปลัด

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ

๓๕ อุดหนุนอําเภอลําปลายมาศ
โครงการจัดงานเทศกาล
"งานประเพณี ของดี
ลําปลายมาศ"

- เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
- เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนเผยแพร ผลิตภัณฑ
พื้นบานและสินคาพื้นเมือง
ของอําเภอลําปลายมาศ

- สนับสนุน/อุดหนุนตาม
โครงการจัดงานเทศกาล
"งานประเพณี ของดีลําปลายมาศ"

- เพื่อประชาสัมพันธผลผลิตภัณฑทางการเกษตรฯลฯ

- เปนการสงเสริมผล
ผลิต และการตลาด
ของสินคาพื้นบาน
- เปนการสงเสริม
ขนบธรรมเนียบประเพณี

และวัฒนธรรมอันดี

-52-

แบบ ผ.01

๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ที่

โครงการ

๓๖ โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดและสรางอาชีพ
ในชุมชน
- เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน
นําไปสูการจัดปญหาความ
ยากจนในระยะตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝกอบรม หรือใหความ
ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก
ขั้นพื้นฐานและขั้นเพิ่มทักษะ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ - ประชาชนมี
- เกิดการสรางงาน
สวน
อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น
ชุมชนสามารถพัฒนา
ใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนได
อยางยั่งยืน
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แบบ ผ.01

๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
ที่

โครงการ

37 โครงการจัดตั้งกองทุนสงเสริม
พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย
เรียนรูชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสนับสนุนใหประชาชน - จัดตั้งกองทุนสงเสริมการ
มีกองทุนในการนําไปพัฒนา พัฒนาอาชีพขับเคลื่อนศูนย
อาชีพ
เรียนรูชุมชนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - มีทุนในการ
- มีกองทุนหมุนเวียน
พัฒนากลุมอาชีพ ในการพัฒนากลุม
อาชีพ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

๒.๔ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
38 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี - อุดหนุนโครงการจัดงาน
จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
บุรีรัมย "โครงการจัดงาน
การทองเที่ยว
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

-54-

แบบ ผ.01

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - รอยละที่เพิ่มขึ้น - ประชาชนได
ของรายไดจาก มาทองเที่ยวชม
การทองเที่ยว
การจัดการประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ที่

โครงการ

39 โครงการจัดงานประเพณี
บุญเขาพรรษา

40 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

41 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมวันสําคัญทาง - เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ
พุทธศาสนา
ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
- ถวายเทียนพรรษาและปจจัย
บํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น - ประชาชนทั้ง 10 หมูบาน
และใกลเคียงไดเขารวมกิจกรรม และพื้นที่ใกลเคียง
- เพื่อสงเสริมฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู
- เพื่อเปนจางเหมาบริการ
เกี่ยวกับการเตรียมการใน
การจัดงานรัชพิธีตางๆ

- อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
30,000
30,000
30,000 - ประชาชนรวม - พุทธศาสนิกชนได
กิจกรรมทาง
รวมกันบําเพ็ญกุศล
ศาสนามากขึ้น ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

50,000

50,000

50,000 - รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

- ประชาชนฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม

สวน
การศึกษา

5,000

5,000

5,000 -รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

- มีวัสดถ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
ครุภัณฑที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-56๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
ที่

โครงการ

42 โครงการปนรักสูงวัยใกลชิด
ศาสนา (ธรรมะสัญจร)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหผูสูงวัยไดมีโอกาสไป - จัดกิจกรรมปนรักสูงวัยใกล
ไหวพระทําบุญนอกพื้นที่
ชิดศาสนา (ธรรมะสัญจร)
- เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
- ผูสูงวัยในพื้นที่ตําบล
ประโยชน
ทะเมนชัย และผูที่สนใจ
วัตถุประสงค

- เพื่อใหผูสูงวัยไดทํากิจกรรม

รวมกันและเปนการพบปะ
สังสรรคกันของกลุมผูสูงวัย
43 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย "คายเยาวชน
สรางสรรค สมานฉันทสํานึก
รักชาติ รักถิ่น"

- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ - เพื่ออุดหนุน สนง.วัฒนธรรม
รูเทาทันสื่อ
จังหวัดบุรีรัมย
- เพื่อรูจักคานิยม 12
จํานวน 2 รุน ๆละ 200 คน
ประการ
- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ
การรักงวนสงวนตัว
- เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัด

44 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
- เพื่อใหผูที่สนใจมีความรู
จังหวัดบุรีรัมย จัดอบรมใหความ เกีย่ วกับการจัดทําภาพยนตร
รูเกี่ยวกับการจัดทําภาพยนตรสั้น สั้นจากโทรศัพทมือถือ
จากโทรศัพทมือถือ

จํานวน 100 คน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - ผูสูงวัยมี
- ผูสูงวัยไดไหวพระ
ความสุขเพิ่มขึ้น ทําบุญนอกพื้นที่
และอิ่มบุญ
- ผูสูงวัยใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
- ผูสูงวัยมีความสุข
จากการไดพบปะ
คนรุนเดียวกัน
80,000

20,000

-

20,000

-

- จํานวนผูเขา
รับการอบรม

- รูเทาทันสื่อ
- รูจักคานิยม
12 ประการ
- มีความรูเรื่องการ
รักงวนสงวนตัว
- รูจักประวัติศาสตร
ของจังหวัดบุรีรัมย

20,000 - รอยละของผู - ผูอบรมไดรับความ
ที่สนใจเขาอบรม รูจากการอบรมการ
จัดทําภาพยนตร
สั้นจากมือถือ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สวัสดิการสังคม

สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

-57-

แบบ ผ.01

๓.๒ แนวทางการพัฒนาดานสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ (ตอ)
ที่

โครงการ

45 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย "ประกาวด
ภาพยนตรสั้นจากโทรศัพท
มือถือสงเสริมคานิยมไทย
12 ประการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนหรือ ผูที่สนใจสงผลงานเขารวม
ผูที่สนใจมีกิจกรรมยามวาง ประกวด
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
สํานึกในบานเกิด
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
80,000
80,000
80,000 - รอยละของ
ผูสนใจกิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชนมีกิจกรรม
เวลาวาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา
(สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย)

แบบ ผ.01

-58๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

46 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด อบต.ทะเมนชัย

- เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

47 อาหารเสริม (นม)

- เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง มีโภชนาการที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
2,533,200 2,533,200 2,533,200 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ
เจริญเติมโตตาม อนามัยที่ดีและ เจริญ
วัย
เติบโตตามวัย
- นักเรียนไดรับสาร
อาหารครบ 5 หมู

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ใหกับโรงเรียน
จํานวน 5 แหง
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

1,081,920

1,081,920

1,081,920 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ
มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มมีโภชนา
การที่ดี

สวน
การศึกษา

1,500,000

1,500,000

1,500,000 - มีรถรับสง
เด็กนักเรียน

สวน
การศึกษา

48 โครงการจัดซื้อรถรับสงนักเรียน - เพื่อใหนักเรียนเดินทาง
- จัดซื้อรถรับรับสงนักเรียน
และจางเหมาบริการ
สะดวกและมีความปลอดภัย ใหกับศูนยเด็กเล็กวัดอัมพวัน
ในการเดินทางมาโรงเรียน จํานวน 1 คัน

- นักเรียนเดินทาง
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-59๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
49 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ - เพื่อสงเสริมทักษะและ
- เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน
พัฒนาการของเด็กใหมี
เขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
พัฒนาการทางดานความคิด จํานวน 10 หมูบาน
จิตใจ ตลอดจนสงเสริมให
เด็กมีการเรียนรู
- เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีให
กับเด็กและเยาวชนที่เขารวม
กิจกรรม
- เพื่อเสริมสรางใหเด็กและ
เยาวชนไดแสดงความ
สามารถในการริเริ่ม
สรางสรรค
ที่

โครงการ

50 โครงการหนูนอยเรียนรูสูโลก
กวาง

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักคิด
วิเคราะห จากการเรียนรู
ดวยประสบการณจริง
- เพื่อสงเสริมใหเด็กได
เปลี่ยนบรรยากาศในการ
รูดวยตนเอง (ตอ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
40,000
40,000
40,000 - กิจกรรมของเด็ก - เด็กและเยาวชนได
สวน
และเยาวชนได รับการเสริมสรางเปด
การศึกษา
รับการสนับสนุน โอกาสใหแสดงออก
และสงเสริม
ไดรับการพัฒนาใหดี
ขึ้นทําใหหนวยงาน

ตางๆไดเห็นถึงความ
สําคัญของเด็กและ
เยาวชน

10,000

10,000

10,000 - รอยละ
ไดรับความรู

- เด็กรูจักคิดวิเคราะห
เรียนรูดวยประสบการณ

- เด็กไดเปลี่ยน

บรรยากาศในการเรียน

รูดวยตนเอง

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-60๓.๓ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและบูรณาการศึกษา (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รักและหวงแหนบานเกิด
ของตนเอง
- เพื่อใหผูปกครองไดเขา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครู ผูปกครองและเด็กปฐมวัย

รวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น

51 โครงการเฝาระวังและสงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

- เพื่อแกปญหาเด็กกอนวัยเรียน

ใหมีฟนผูไมเกิดรอยละ 50
- เพื่อสงเสริมใหชุมชนตระหนัก

ถึงความสําคัญของการดูแล
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย
เรียน
- เพื่อใหผูปกครองและผูดู
และเด็กมีความรูความเขาใจ
ในการดูแลรักษาฟนของเด็ก
กอนวัยเรียน
- เพื่อใหเด็กมีสุขภาพชอง
ปากที่ดี ลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล

- เด็กกอนวัยเรียน หรือเด็ก
ประถมวัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - รอยละของ
- เด็กรูจักการอยูรวม
เด็กไดรับความรู กันในสังคมอยางมี
ความสุข
- เด็กรูสึก ภาคภูมิใจ
รักและหวงแหนบาน
เกิดของตน
10,000

10,000

10,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของเด็กมี
สุขภาพฟนที่ดี

- เด็กกอนวัยเรียนมี
อนามัยชองปากที่ดี
- ชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการดู
แลสุขภาพชองปาก
- เด็กไดรับการดูแล
สุขภาพชองปากและ
ฟนอยางถูกวิธี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สวน
การศึกษา

แบบ ผ.01

-61๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

52 โครงการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันแกไขปญหา
สังคมในกลุมเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
- เพื่อปองกันแกไขปญหา
สารระเหยในกลุมเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดการแขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติดภายในตําบล
จํานวน 10 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
220,000
220,000
220,000 - รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สงทีมกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ตางๆ เชน กีฬาทองถิ่นสัมพันธ
ลํามาศคัพ กีฬารักศรัทธาเกมส
กีฬาอําเภอลําปลายมาศ เปนตน

100,000

- เพื่อเปนการพัฒนาการกีฬา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ลดปญหาสังคมใน
กลุมเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
- เด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มากยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

ในระดับทองถิ่น
53 คาใชจายในการจัดสงนักกีฬา
เขารวมแขงขันกีฬาตางๆ

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนมีความตื่นตัวใน
การออกกําลังกายและเลน
กีฬาอยางตอเนื่อง
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนในเขตอบต. ใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
ในการเลนและแขงขันกีฬา
เพื่อลดปญหายาเสพติดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100,000

100,000 - นักกีฬาตัวแทน - นักกีฬาของ อบต.
ไดเขารวมการ มีการพัฒนาทักษะ
แขงขัน
การแขงขันไปสูความ
เปนเลิศ
- นักกีฬาของ อบต.
มีมาตรฐาน ทักษะ
ความสามารถสูง
และพัฒนาไปสูระดับ
อาชีพ

สวน
การศึกษา

-62-

แบบ ผ.01

๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ (ตอ)
ที่

โครงการ

54 อุดหนุนตามโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราช
กุมาร

วัตถุประสงค
- เพื่ออุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอลําปลายมาศ
ตามโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

ใหกับอําเภอลําปลายมาศตาม
โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - มีการเขารวม
การแขงขัน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ตัวแทนนักกีฬา
มีความพรอมใน
การเขารวมการ
แขงขัน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา

แบบ ผ.01

-63๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

55 โครงการจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง

- เพื่อใหมีเครื่องออกกําลัง
กาย สําหรับการเลนกีฬา
และนันทนาการ

56 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

- ควบคุมและปองกันการ
แพรระบาดของโรค เชน
โรคประจําถิ่น หรือโรค
ระบาดรายแรงที่เกิดตามฤดู
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม
ฯลฯ
- เพื่อปองกันและควบคุม
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค
ไขเลือดออก

57 โครงการอบรมใหความรูดาน
โภชนาการ และการดูแลรักษา
สุขภาพแกประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ใหกับหมูที่ 10
บานหนองมวงนอย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
100,000
100,000
100,000 - รอยละ
ของประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

- จัดกิจกรรมรณรงคและ
ปองกันโรคตางๆ
- รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
หยอดทรายอะเบท พนหมอก
ควันกําจัดยุงลาย
- จัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัด
ยุง จํานวน 80 ขวดตอป

330,000

330,000

20,000

20,000

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนมีสุขภาพ
สวน
รางกายที่แข็งแรง
สาธารณสุข
หางไกลโรค
และใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

330,000 - พื้นที่ปราศจาก - พื้นที่ตําบล
โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก
โรคไขเลือดออก

สวน
สาธารณสุข

- จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย

จํานวน 30 ขวดตอป
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามัน
หลอลื่น

- เพื่อใหความรู ความเขาใจ - ประชาชนในพื้นทีตําบล
ที่ถูกตองเกี่ยวกับโภชนาการ ทะเมนชัย
กับสุขภาพ

20,000 - รอยละของ
ประชาชนมี
ความรูดาน
โภชนาการ

- ผูเขารับการอบรม
มีความรูเรื่อง
โภชนาการ

สวน
สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-64๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

58 โครงการชุมชนรวมใจปองกันภัย - เพื่อใหประชาชนในเขต
อบต. มีความรูเกี่ยวกับโรคติด
โรคติดตอ
ตอและการปองกัน
- เพื่อเปนการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดตอในพื้นที่
59 โครงการอบรมใหความรูดาน
สุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน

- เพื่อให อสม.มีความรู ความ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง

- อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล

50,000

50,000

50,000 - รอยละของ
อสม. มีความรู
ดานสุขภาพ
มากขึ้น

- อสม.มีความรู
ความเขาและสามารถ
ดําเนินงานเฝาระวัง
สุขภาพในชุมชนได
- สามารถคนหา
ปญหาสภาวะสุขภาพ
ในชุมชนและสามารถ
จัดทําแผนสุขภาพใน
ชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สวน
สาธารณสุข

- เพื่อใหประชาชนมีความรู - อบรมใหความรูกับประชาชน
ความเขาใจในการปองกัน ในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
โรคติดตอชนิดใหมๆ

20,000

20,000

20,000 - รอยละของ
- ประชาชนมีความรู
ประชาชนมีความ และพรอมรับมือกับ
รู ความเขาใจ
โรคติดตอชนิดใหมๆ

สวน
สาธารณสุข

เขาใจ และทักษะในการ
ดําเนินงานดานสาธารณสุข
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงานดานการ

จัดทําแผนสุขภาพชุมชน
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดในชุมชน

60 โครงการอบรมใหความรูและ
การปองกัน "โรคอุบัติใหม"

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนมีสุขภาพ
สวน
รางกายที่แข็งแรง
สาธารณสุข
- ประชาชนมีความรู
ในการดูแลตนเอง

แบบ ผ.01

-65๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

61 โครงการอบรมพัฒนาแกนนํา
ดานสุขภาพในโรงเรียน

62 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส

วัตถุประสงค
- เพื่อใหนักเรียนทราบถึง
บทบาทผูนํา
- เพื่อใหนักเรียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองและสามารถ
นําไปฏิบัติในโรงเรียนครอบ
ครัวและชุมชนได
- เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวม
ในการสงเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ตัวแทนนักเรียนในเขตพื้นที่
ที่รับผิดของ อบต.ทะเมนชัย

- เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง - ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
เยาวชน ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
เจตคติในการครองตนใน
สังคม อยางเปนระบบ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเขา
รับการอบรมใหมีความเขม
แข็ง มีความตระหนักตอ
ปญหาโรคเอดส และเชื่อมโยง
ปญหาอื่นๆ มีน้ําใจที่จะให
ความชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
และผูติดเชื้อเอดสได

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละของ
นักเรียนมีความ
เปนนําเพิ่มขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- นักเรียนทราบถึง
บทบาทผูนํานักเรียน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

สงเสริมสุขภาพไดอยาง

ถูกตอง
- นักเรียนมีพฤติกรรม

ดานสุขภาพที่ถูกตอง
เหมาะสม สามารถนํา
ไปปฏิบัติไดถูกตอง

20,000

20,000

20,000 - รอยละของ
ผูเขาอบรม
รูและเขาใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส
พรอมทั้งใหผูเขา
อบรมไดเขาใจ
เจตคติที่ดีตอ
ผูติดเชื้อ

- ผูเขาอบรมเขาใจผู
สวน
ที่ติดเชื้อ มีเมตตาตอผู สาธารณสุข
ที่ติดเชื้อมองเห็นทางที่
ดีตอการดํารงชีวิต
หางไกลจากโรคเอดส
และไดนําความรูไปใช
เผยแพรตอคนรอบ
ขางได

แบบ ผ.01

-66๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

63 โครงการอบรมใหความรูเรื่อง
- เพื่อใหประชาชนมีความ
การปองกันโรคไขเลือดออกและ รูเกี่ยวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออก
พิษสุนัขบา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย

64 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

- เพื่อซอมแซมครุภัณฑให - ซอมครุภัณฑเครื่องพน
คงสภาพที่สามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอื่นๆ

65 โครงการจัดซื้อเครื่องพน
สารเคมีกําจัดยุงแบบ
พนหมอกควัน

- เพื่อใหภายในตําบลมี
เครื่องพนหมอกควันในการ
กําจัดยุงลาย

- จัดซื้อเครื่องพนสารเคมี
กําจัดยุงแบบพนหมอกควัน

66 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

- สนับสนุนงานบริการดาน
สาธารณสุขในพื้นที่

- อุดหนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - รอยละของ
ประชาชนรูจัก
ปองกันโรคไข
เลือดออก
10,000
10,000
10,000 - เครื่องมือ
เครื่องใช มีพอใช

59,000

59,000

150,000

150,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูเขารับการอบรม
รูจักปองกันโรค
ไขเลือดออก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

- ไดเครื่องมือ
เครื่องใชที่พรอมใช
งาน

สวน
สาธารณสุข

- มีเครื่องมือเครื่อง
ใช ที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานควบคุม
โรคฯ

สวน
สาธารณสุข

150,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนไดรับ
การบริการจาก บริการที่ดีดาน
สปสช.
สาธารณสุขผานกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพ

สวน
สาธารณสุข

59,000 - มีเครื่องพน
สารเคมีชนิด
หมอกควัน

-67-

แบบ ผ.01

๓.๕ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

67 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ดูแลและการบริการในเบื้อง
ตนสุขภาพอนามัยและมี
สุขภาวะที่สมบูรณแข็งแรง
มีทักษะในการดูแลตัวเอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.) ตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุขแกไข
ปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ
และบริการสุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
75,000
75,000
75,000 - ประชาชนได
รับบริการ
สาธารณสุขพื้น
ฐาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุข
พื้นฐานมีสุขภาพ
อนามัยและมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ
แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-68๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

68 โครงการปองกันและแกไขปญหา - เพื่อลดจํานวนสถิติของเด็ก
วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
(แกมใส...วัยเสี่ยง)
- รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก
- เด็กวัยรุนในพื้นที่ตําบล
วิธีปองกันที่ถูกวิธี
ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
20,000
20,000
20,000 - ลดปญหาการ - ลดจํานวนสถิติของ
สวน
ตั้งครรภกอน
เด็กวัยรุนที่ตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
วัยอันควร
กอนวัยอันควร
- เด็กวัยรุนเกิดความ
เขาใจและรูจักวิธีปอง
กันที่ถูกวิธี

69 อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

- เพื่อใหผูดอยโอกาส ผูสูง
อายุ ไดรับการดูแลดาน
สุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สังคมจากอาสาสมัครผูดูแล
ผูสูงอายุในหมูบาน
- เพื่อเปนการรองรับโครงการ
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

- อผส. จํานวน 50 คน
เพื่อดูแลผูสูงอายุทั้งหมดใน
เขต อบต.ทะเมนชัย ประมาณ
750 คน

300,000

300,000

300,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุไดรับการ
ผูสูงอายุไดรับ
เอาใจใสดูแลมากขึ้น
บริการ และดูแล
เอาใจใสที่ดี

70 โครงการสานสัมพันธสูงวัย
ดวยรักและหวงใย

- เพื่อเปนการแสดงกตัญู - สานสัมพันธระหวางผูสุงอายุ
กตเวทีตอผูสูงอายุและ
ในชุมชนทะเมนชัย
- ผูสงู อายุพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
รักษาไวซึ้งขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทย
- จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ
- เชื่อมความสัมพันธระหวาง
ผูสูงอายุในชุมชน

100,000

100,000

100,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุมีสุขภาพ
สวน
ผูสูงอายุในพื้นที่ จิตที่ดี
สวัสดิการสังคม
ตําบลทะเมนชัย - เสริมสรางความ
รวมกิจกรรม
สัมพันธในชุมชน
- ผูสูงอายุมีกิจกรรม
รวมกัน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดกิจกรรมปองกันและแกไข

สวน
สวัสดิการสังคม

๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูพิการ จํานวน 185 คน

71 เบี้ยยังชีพผูพิการ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูพิการ

72 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

- เพื่อใหการสงเคราะห
ผูปวยเอดส

- จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย
เอดส จํานวน 15 คน

73 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป
จํานวน 446 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป
จํานวน 189 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 80 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป
จํานวน 9 คน

74 โครงการสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการกอสรางศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

- เปนการบูรณาการ
งบประมาณรวมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
ในการดําเนินการกอสราง
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

- ผูสูงอายุและประชาชน
- ทุกคนในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

แบบ ผ.01

-69งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
1,776,000 1,776,000 1,776,000 - รอยละของ
ผูพิการใน
พื้นที่ อบต.
90,000

90,000

90,000 - รอยละของ
จํานวนผูติดเชื้อ

5,674,800

5,674,800

5,674,800 - รอยละของ
ผูสูงอายุใน
พื้นที่ อบต.

100,000

100,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูพิการไดรับการ
เอาใจใส และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
สวัสดิการสังคม

- ผูปวยเอดสไดรับ
การเอาใจใสและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สวน
สวัสดิการสังคม

- ผูสูงอายุ ไดรับการ
สวน
เอาใจใส และมี
สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

100,000 - รอยละของ
- ผูสูงอายุและ
สวน
ประชาชนในพื้น ประชาชนมีสถานที่ สวัสดิการสังคม
ที่จะไดรับ
รองรับในการทํา
ประโยชน
กิจกรรมและเพื่อเปน
ศูนยกลางในการ
จําหนายผลิตภัณฑ
ตางๆในชุมชน

๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

75 โครงการเยาวชนอาสาพัฒนา
ตําบลทะเมนชัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการปลูกฝงจิต
- จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
สํานึกในการเปนจิตอาสาเพื่อ พัฒนาตําบลทะเมนชัย
พัฒนาบานเกิด
- เยาวชนจํานวน 50 คน
- เพื่อสรางกระบวนการมีสวน หมูบานละ 10 คน
รวมใหเยาวชนไดมีสวนในการ
รวมคิด รวมแกไขปญหา
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชนตําบลทะเมนชัย
มีจิตสาธารณ ชวยเหลือสังคม
วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

-70งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 -เยาวชนอาสา
พัฒนาตําบล
ทะเมนชัย
มีความเปนผูนํา

- เด็กและเยาวชนมีจิต

สาธารณะ มีจิตอาสา
พัฒนาสังคม ใหความ
รวมมือในการทํา
กิจกรรมตางๆ
ในชุมชน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนํา

เยาวชนในพื้นที่ใหมีความรู
ความสามารถในดานการ
พัฒนากลุม พัฒนาชุมชน
76 โครงการกอสรางศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ

- เพื่อเปนศูนยกลางการ
- ผูสูงอายุและประชาชน
ดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ ทุกคนในพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
ในชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เยาวชนมีความรู
สวน
ความเขาใจ และมี
สวัสดิการสังคม
ความสามารถในการ
พัฒนากลุม พัฒนา
ชุมชน ใหมีความ
เขมแข็ง สรางเครือ
ขายเด็กและเยาวชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 - รอยละของ
ผูสูงอายุและ
ประชาชนมี
ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สวน
มีสถานที่รองรับในการ สวัสดิการสังคม
ทํากิจกรรมและเพื่อ
เปนศูนยกลางในการ
จําหนายผลิตภัณฑ
ตางๆในชุมชน
- ผูสูงอายุและประชาชน

แบบ ผ.01

-71๓.๖ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗๗ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ - เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด
ลําปลายมาศเพื่อสนับสนุน
อําเภอลําปลายมาศในการ
กิจกรรมกิ่งกาชาด
จัดกิจกรรมอันเปน
สาธารณะประโยชน

78 อุดหนุนโครงการหารายไดเพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

- เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมยในการจัด
กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนงบประมาณให
กิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ

- อุดหนุนงบประมาณให
เหลากาชาดอําเภอลําปลายมาศ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ - ประชาชนใน
อําเภอมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลาง
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
จังหวัดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการ
พัฒนา

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนในอําเภอ
สวน
ลําปลายมาศมีคุณภาพ สวัสดิการสังคม
ชีวิตที่ดีขึ้นมีหนวย
งานที่เปนศูนยกลาง
การประสานงานพัฒนา

- ประชาชนใน
สวน
จังหวัดบุรีรัมย
สวัสดิการสังคม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นมีหนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการประสาน

งานการพัฒนา ตาม
ภารกิจตางๆที่มี
ประสิทธิภาพ

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

79 โครงการจัดตั้งจุดสกัด และให
บริการในชวงเทศกาลปใหม
และสงกรานตเพื่อปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ และการรักษา
ความสงบเรียบรอย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่ออํานวยความสะดวก - จัดใหมีเจาหนาที่ตั้งจุดบริการ
แกผูสัญจรไป-มาใหไดรับความ ประชาชนในการสัญจรไป-มา
วัตถุประสงค

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แบบ ผ.01

-72-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
40,000
40,000
40,000 - มีเจาหนาที่ตั้ง - เพื่อใหประชาชน
สํานักปลัด
จุดบริการ
ผูสัญจรไปมาไดรับ
(งานปองกัน)
ประชาชน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

80 โครงการจัดฝกอบรม/ทบทวน
อปพร.

- จัดฝกอบรม/ทบทวน
ปฏิบัติงานการปองกันและ
การบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อใหอาสาสมัครฯ มี
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่
บริการประชาชน

- จัดฝกอบรม/ทบทวนการ
ปฏิบัติงานการปองกันและการ
บรรเทาสาธารณภัย

50,000

50,000

50,000 - อาสาสมัครมี
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่
มากขึ้น

- อาสาสมัครมีทักษะ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีมาก
แลมีความเขมแข็ง

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

81 สนับสนุนงบประมาณกิจการ
อปพร.

- เพื่อใชในการสนับสนุน
ภารกิจ อปพร.

- สนับสนุนงบประมาณ
อปพร.
- สมาชิก อปพร.
จํานวน 63 คน

20,000

20,000

20,000 - มีความปลอด - ประชาชนไดรับ
ภัยมากขึ้น
ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

82 โครงการปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบสาธารภัยและภัย
พิบัติตางๆ

- ดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบภัย
รวมถึงการปองกันภัยตางๆ

- ดําเนินการหรือสนับสนุน
การชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ

100,000

100,000

100,000 - ผูประสบภัยได - ประชาชนที่ประสบภัย
รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ
เบื้องตน
เบื้องตนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

83 โครงการจัดตั้งศูนยกูชีพเบื้องตน - เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บ
ตําบลทะเมนชัย
ปวยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุไดรับบริการที่มี
มาตรฐานอยางทันทวงที
- เพื่อเปนการสรางหลัก
ประกันถึงความปลอดภัยของ
ประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บ
ปวย ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
84 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัย

- เพื่อใหประชาชนมีความ
เขาใจ ถึงขั้นตอนการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ในการปองกัน
และระงับอัคคีภัย
- เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปองกันและระงับอัคคีภัย

- เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
และความเขมแข็งของตําบล
ในการใหบริการ
- ให อปพร. ไดมีบทบาทใน
การปฏิบัติภารกิจรวมกับ
เจาหนาที่ตําบลทะเมนชัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดตั้งหนวยกูชีพพรอมให
บริการประชาชนตลอด
24 ชั่วโมง ที่ตําบลทะเมนชัย
จํานวน 1 หนวยกูชีพ

- จัดซอมแผนปองกันและ
ระงับอัคคีภัยใหกับ อปพร.
เจาหนาที่ ประชาชน เยาวชน
นักเรียน และผูที่สนใจ

แบบ ผ.01

-73-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
700,000
700,000
700,000 - มีศูนยกูชีพ
- ประชาชนสามารถ
ตําบลทะเมนชัย เรียกใชบริการจาก
หนวยกูชีพตําบล
ทะเมนชัย ไดตลอด
24 ชั่วโมง

50,000

50,000

50,000 - มีความรูใน
การชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่น
เบื้องตน

- ประชาชนมีความ
เขาใจในการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่
- ประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย
- อปพร. มีศักยภาพ
และความเขมแข็ง
ของตําบล
- อปพร. มีภารกิจ
รวมกับเจาหนาที่
ตําบลทะเมนชัย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

85 โครงการจัดสงน้ําอุปโภค
บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแลง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อชวยเหลือประชาชนใน - จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค
ภาวะขาดแคลนน้ําสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน
การอุปโภค บริโภค
ที่เดือดรอนในพื้นที่
วัตถุประสงค

แบบ ผ.01

-74-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนมีน้ําใช
น้ําสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง
บริโภค

86 โครงการสัปดาหรณรงค สํารวจ - เพื่อรณรงคใหประชาชน
ซอม และสรางภาชนะกักเก็บ ใชน้ําอยางประหยัด
น้ําเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
- เพื่อออกสํารวจและทํา
ความสะอาดถังเก็บน้ําเพื่อ
รองรับฤดูฝน

- เดินรณรงคการใชน้ํา
- ออกหมูบานเพื่อซอมแซม/
ทําความสะอาดถังเก็บน้ํา

10,000

10,000

10,000 - น้ํามีเพียงพอ - มีการวางแผนใน
ตอความตองการ การใชน้ําใหเกิด
ประโยชน

87 โครงการจัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ - เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ ของงานปองกันและ ครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
บรรเทาสาธาณภัย
อยางมีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000

50,000

50,000 - ศูนย อปพร.
มีเครื่องมือ/
อุปกรณที่เพียง
พอ

88 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ - เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึง - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน
ตานภัยยาเสพติด
ปญหาและพิษภัยของ
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ยาเสพติด
และกลุม เสี่ยงในเขตพื้นที่
- เพื่อสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน
การตอตานและปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน

30,000

30,000

30,000 - ปญหา
- เยาวชนรับรูปญหา
ยาเสพติดลดนอย และพิษภัยของ
ลง
ยาเสพติด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(งานปองกัน)

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

- อาสาสมัครมีเครื่อง สํานักปลัด
มือ อุปกรณที่เพียงพอ (งานปองกัน)
ในการปฏิบัติงาน

- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการปองกัน
และตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด

สํานักปลัด

๓.๗ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

89 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แกโรงเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียน

- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

เพื่อแกไขปญหายาเสพติด

โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน
จํานวน 4 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5,000.- บาท
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบานบริหารชนบท

-75งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - ปญหา
ยาเสพติดลดลง

แบบ ผ.01
ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชน รูอันตราย
จากยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการ
ปองกันและตอตาน
การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวน
การศึกษา

๓.๘ แนวทางการพัฒนาดานการบริการสาธารณะ

แบบ ผ.01

-76-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
90 โครงการจัดทําสิ่งอํานวยความ - เพื่อเปนการจัดทําและปรับ - ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด
สะดวกใหคนพิการผูสุงอายุ และ ปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก - ติดตั้งราวเกาะจับในหองน้ํา
ทุกคนในสังคมเขาถึงและใช
ใหแกคนพิการ ผูสูงอายุ และ - สัญลักษณที่จอดรถคนพิการ
ประโยชนได
ทุกคนในชุมชน ใหเขาถึง
- กอสรางทางราด ขึ้น-ลง
บริการและใชประโยชนไดจริง
ฯลฯ
ตามบันทึกขอตกลงขอความ
รวมมือตาม มติ ครม. และ
เตรียมความพรอมเพื่อรับ
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
50,000
50,000
50,000 - รอยละของ
ผูพิการ และ
ผูมาใช

91 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ - ปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบ
ใหมีแหลงเรียนรู และสราง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ การกําจัด
ความปลอดภัย
วัชพืช ฯลฯ

100,000

100,000 - ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯสะอาด
นาอยู

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนทั่วไป
สวน
คนพิการ ผูสุงอายุ
สวัสดิการสังคม
ไดใชประโยชน
จากสิ่งอํานวยความ
สะดวกไดจริง และ
มีความพรอมในการ
รับประชาคมอาเซียน

- เด็กมีแหลงเรียนรู สวนการศึกษา
มีความปลอดภัย

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบ ผ.01

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

92 โครงการศึกษาดูงานคัดแยกขยะ - เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก
และการจัดการขยะชุมชนใน
ในการคัดแยะขยะ และ
รักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
พื้นที่
- ชวยลดปริมาณขยะและสง
เสริมความรูใหแกเยาวชนใน
เรื่องการคัดแยะขยะที่ถูก
ตองและเหมาะสม
- เพื่อสรางรูปแบบการจัด
การคัดแยะขยะโดยทุกคน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ
เพิ่มรายไดอีกรูปแบบหนึ่ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน
และประชาชนที่สนใจ
- จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ
ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก
ขยะในชุมชน
- นําขยะอินทรียมาทําน้ําสกัด
ชีวภาพเพื่อใชในการเกษตร
- ทําปุยชีวภาพจากการหมัก
ขยะอินทรีย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
40,000
40,000
40,000 - ปริมาณขยะ
- เยาวชนและ
ลดนอยลง
ประชาชนมีจิตสํานึก
- เพิ่มรายได
ที่ดีในการดูแลรักษา
ใหกับครอบครัว สิ่งแวดลอมและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การทิ้งขยะ
- ปริมาณขยะลดลง
- ปริมาณขยะอินทรีย
ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
สามารถใชประโยชย
ไดหลากหลายขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-78๔.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

93 โครงการวันทองถิ่น ไทย
รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว

94 โครงการอบรมใหความรูแก
ประชาชนดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการเฉลิมฉลองใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
- สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
- สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน
เปนเมืองนาอยู สวยงาม
และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดหาตนไมตางๆ
ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตพื้นที่ อบต.
- ดําเนินการปรับปรุงสวน
สาธารณะ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูก
ตนไมรวมทั้งมีการปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนวัฒนธรรม โดยยัง
คงอัตลักษณของทองถิ่นไว

- เพื่อใหผูเขาอบรมในชุมชน ผูนําชุมชน ประชาชน ใน
ไดเห็นความสําคัญในการ
เขตพื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
- เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดความ
รัก ความหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
มีความตะหนักที่จะมีสวน
รวมในการอนุรักษทรัพยากร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 -มีพื้นที่
สีเขียวใหชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ทําใหมีพื้นที่สีเขียว
สํานักปลัด
เพิ่มขึ้นตามโครงการฯ
เพื่อบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน
- อปท.และประชาชน

ไดมีสวนรวมในการ
รักษา
- ประชาชนเกิดจิต
สํานึกในการดูและ
รักษาทรพัยากร
ธรรมชาติ
30,000

30,000

30,000 - จํานวนประชาชน - ผูอบรมเห็นความ
เขาใจธรรมชาติ สําคัญในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
- ผูอบรมมีเกิดความ
รัก ความหวงเหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม

สํานักปลัด

-79-

แบบ ผ.01

๔.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตอ)
ที่

โครงการ

95 โครงการเยาวชนรวมใจ
พิทักษสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเยาวชนมีความรู
ความเขาใจปญหาขยะ
มูลฝอยและน้ําเสีย
- เพื่อสรางความตะหนักถึง
ผลกระทบจากปญหาขยะ
และน้ําเสีย
- เพื่อใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวมของเยาวชนในการ
รวมกันจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การลดปริมาณขยะ และการ
อนุรักษแหลงน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เยาวชน และผูสนใจเขารวม
โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - รอยละที่เพิ่ม
ขึ้นของผูเขาอบรม
มีความรู ความ
เขาใจดาน
สิ่งแวดลอม

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- เยาวชนมีความรู
ความเขาใจ ปญหา
ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย

- เยาวชนมีความ
ตระหนักถึงผลกระบท

จากปญหาขยะและ
น้ําเสีย
- เยาวชนมีสวนรวม
จัดกิจกรรมที่สงเสริม
การลดปริมาณขยะ
และการอนุรักษ
แหลงน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

ที่

โครงการ

96 โครงการจัดงานวัน
"วันทองถิ่นไทย"

97 โครงการ อบต.สัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อเปนการนอมรําลึกถึง - คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
พระมหากรุณาธิคุณของ
อบต.
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม - หัวหนาสวนราชการ
เกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีตอการ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ปกครองทองถิ่น
ลูกจางประจํา
- เผยแพรประชาสัมพันธ เขารวมกิจกรรม ใน
ผลงานของ อบต.
"วันทองถิ่นไทย"
- เพื่อสงเสริมระบอบประชา
ธิปไตยภายใตหลักการมีสวน
รวมของประชาชนใหหยั่งราก
ลึกใจสังคมไทย
วัตถุประสงค

- เพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผน
พัฒนา อบต.
- เพื่อใหบริการประชาชน
ในดานตางๆ

- จัดกิจกรรม/การจัด
นิทรรศการผลการดําเนินงาน
ของ อบต.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
10,000
10,000
10,000 - รอยละของ
- คณะผูบริหาร
เจาหนาที่เขารวม สมาชิกสภาฯ
งานวันทองถิ่นไทย พนักงาน ไดรําลึกถึง
พระมหาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว
- ประชาชนไดรับ
ทราบอํานาจหนาที่
และผลการดําเนิน
งานของ อบต.
30,000

30,000

30,000 - รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม

- ประชาชนไดเสนอ
สภาพปญหาและ
ความตองการใน
ชุมชนของตนเอง
- ประชาชนไดรับ
สะดวกสบายในการ
มารับบริการตางๆ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-81๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
ที่

โครงการ

98 โครงการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและ
แผนชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
- จัดประชุมประชาคมราษฎร
กระทรวงมหาดไทย วาดวย ทุกครัวเรือนในชุมชน
การจัดทําแผนพัฒนาของ
จํานวน 10 หมูบาน
อปท. พ.ศ. 2548
- หนวยงานภาครัฐ เอกชน
- เพื่อใหประชาชนในชุมชน องคกรเอกชน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา
- ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา - คณะกรรมการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาชุมชนและแผน สามป
พัฒนาตําบล เพื่อสนองตอ
การแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชน
วัตถุประสงค

99 โครงการปกปองสถาบันของชาติ - เพื่อเสริมสรางความรัก
และความสามัคคีของคนใน
ชาติ

- จัดกิจกรรมฝกอบรมและ
ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนมี
สวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

10,000

10,000

10,000 - รอยละของ
คนรักชาติ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- สงเสริมระบอบ
สํานักปลัด
ประชาธิปไตย
- ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการทองถิ่น
- ทุกสวนใหเขามามี
สวนรวมในการ
กําหนดความตองการ
แกไขปญหาเสนอแนะ
ขอคิดเห็น แผนงาน
โครงการอันเปนสวน
รวม
- เปนการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย
ใหพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
- ชาวตําบลทะเมนชัย มีความรัก สามัคคี
ไมแบงฝกแบงฝาย

สํานักปลัด

-82-

แบบ ผ.01

๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (ตอ)
ที่

โครงการ

100 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหคนในชุมชนไดมีการ - หมูบาน จํานวน 10 หมูบาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในเขตรับผิดชอบตําบล
- เพื่อใหคนในชุมชนไดเห็น ทะเมนชัย
ขอเดน ขอดี โอกาสและขอ
จํากัดของชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมาย
- เพื่อใหคนในชุมชนมีชอง
ทางในการแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
10,000
10,000
10,000 - ประชาชนมี
- คนในชุมชนไดมี
สํานักปลัด
สวนรวมในการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดทําแผนชุมชน รวมกัน
- คุนในชุมชนไดเห็น
ขอเดน ขอดี โอกาส
และขอจํากัดของ
ชุมชนในการพัฒนา
อยางมีเปาหมาย
- คนในชุมชนมีชอง
ทางในการแกไข
ปญหาของชุมชนได
อยางเหมาะสมและ
ครอบคลุม

แบบ ผ.01

-83๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่

โครงการ

101 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต
พื้นที่ อบต.ทะเมนชัย

102 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช เพื่อการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมใหคณะ
- คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
ผูบริหาร สมาชิก และ
บุคลากรของ อบต.
พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพื้นที่
ดูงานใหมีความรูความ
อบต.ทะเมนชัย
สามารถเพิ่มมากขึ้น
ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก
- เพื่อจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
จะไดรับ
400,000
400,000
400,000 - คณะผูบริหาร - การปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล
บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ - ใหบคุ ลากรมีความรู
ในการทํางาน
ความเขาใจ ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา

- เพื่อใหมีเครื่อง เครื่องใช
อยางเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

200,000

วัตถุประสงค

1. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ เชน
คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร
เครื่องพิมพดีด ฯลฯ
2. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ สํานักงาน

เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู
เก็บเอกสาร เต็นท พัดลม โทรศัพท

ชุดโซฟา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตูลําโพงอเนกประสงค ปากกา

เครื่องเลน VDO กระดาษ ฯลฯ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทั้ง 5 สวน
สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา
สวนสวัสดิการ
ชุมชนตามแนวปรัชญา สังคม
เศรษฐกิจพอเพียง

200,000

200,000 - มีการจัด
- มีเครื่องมือ เครื่อง
ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ ใช อยางเพียงพอ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
การศึกษา
สวนสวัสดิการสังคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผ.01

-84๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

103 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
- เพื่อใหผูนําชุมชน หนวย
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
งานตางๆ ในตําบลมีความรู
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน ความเขาใจ ในการบริหาร
งานการพัฒนาทองถิ่น รวม
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม

104 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก - เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สภาและผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระ หรือ
มีการเลือกตั้งซอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม
ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ
บริการและการพัฒนาอยางมี
ธรรมาภิบาล

- ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซอม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - ผูเขาอบรมมี
ความรู ความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวม
ถึงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น
50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ผูเขาอบรมมีความ
รู ความเขาใจในการ
พัฒนาทองถิ่นนําคุณธรรมจริยธรรมใชเพื่อ
พัฒนาชมุชนและตน
เอง

50,000 - ประชาชนออก - ทองถิ่นมีผูบริหาร
มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกที่เปนไป
มากขึ้น
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

-85๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหเปนปจุบัน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
200,000
200,000
200,000 - จํานวนระบบ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ขอมูลแผนที่ภาษีมี
ความเปนปจจุบัน
สามารถนําไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ

105 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัยพยสิน

- เพื่อปรับปรุงขอมูลผูเสีย
ภาษี แผนที่ภาษี ระบบ
จัดเก็บเอกสาร
โปรแกรมแผนที่ภาษี

106 โครงการจัดวางผังเมืองรวม

- เพื่อประชุมรับฟงความ
- ประชุมภาคประชาชน และ
คิดเห็นภาคประชาชน และที่ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของในการมีสวนรวม

20,000

20,000

20,000 - จํานวนผูเขา
รับการประชุม

107 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่

- เพื่ออํานวยความสะดวก - ประชาชนผูซึ่งมีหนาที่ตอง
และสามารถจัดเก็บไดอยาง ชําระภาษีในเขต อบต.
ครบถวน ถูกตอง
ทะเมนชัย ทั้ง 10 หมูบาน
- ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการจัดเก็บภาษีจากการ
ปฏิบัติราชการ

10,000

10,000

10,000 - อบต.มีรายได - ประชาชนไดรับ
ในการจัดเก็บ
ความสะดวกในการ
เดินทางเพื่อมาชําระภาษี
ภาษีเพิ่มขึ้น
- อบต.มีรายไดใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มมาขึ้น
- อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

- มีกฎกระทรวง
บังคับใช

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

กองชาง

กองคลัง

-86-

แบบ ผ.01

๕.๓ แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
ที่

โครงการ

108 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง

วัตถุประสงค
- เพื่อสนับสนุนศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางของทองถิ่นในอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

ดําเนินงานของศูนยขอมุล
จัดซื้อจัดจาง
อปท. อ.ลําปลายมาศ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - มีศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจาง
ที่พรอมบริการ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ศูนยขอมูลขาวสารฯ
มีผูดูแลและสามารถใช

ประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา

ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

-87-

บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร ที.่ .............................................................................................................
ลําดับ
ที่
1
๒
3
๔

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๘
โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑๖
โครงการขุดลอกสระหนองแปน หมู ๘
โครงการขุดลอกสระหนองอีเนิก หมู ๑๐

ป 2559
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

ป 2560
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

ป 2561
2,200,000
4,000,000
2,195,000
2,155,000

รวม
6,600,000
12,000,000
6,585,000
6,465,000

รวมทั้งสิ้นจํานวน

10,550,000

10,550,000

10,550,000

31,650,000

4

โครงการ

หนวยงานที่
ขอประสาน
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางดังกลาวเปนเสนทางที่ราษฎรใชสัญจรไปมาหาสูกันระหวางบานหนอง
ไทร หมูที่ 8 ตําบททะเมนชัย บานหนองเจาหัว ตําบลบุโพธิ์ และบานปราสาท หมูที่ 4 ต.ตลาดโพธิ์
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเดิมเปนถนนดิน และไดพัฒนาเปนถนนลงหินคลุก ราษฎรได
ใชเปนเสนทางขนถายสินคาเกษตรไมวาจะเปน มัน ขาว ออย เมื่อถึงฤดูฝนจะทําใหสัญจรลําบาก
เนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมบอและไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนี้ประชาชนสวนหนึ่งยังใช
เปนเสนทางหลักในการติดตอกับอําเภอและจังหวัด
เพื่ อ ยกระดั บ ถนนและผิ ว จราจร ให มี มาตรฐานเกิ ด ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินและเพื่อการสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว ประกอบเสนทางดังกลาวเปนเสนทางลัดเขาสูจังหวัด
บุรีรัมยไดรวดเร็วขึ้น หากไดรับการพัฒนาราษฎรในเขตตําบลบุโพธิ์ และตําบลตลาดโพธิ์ จะไดใช
เสนทางดังกลาว จํานวนเพิ่มขึ้นจึงจําเปนตองดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพื่อเปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรทั้ง 3 ตําบล
และเดินทางสูจังหวัดบุรีรัมยโดยสะดวก
4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว
1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร ไหลทาง (หินคลุก)
กว า งข า งละ 0.50 เมตร หรื อ มี ป ริ ม าตรหิ น คลุ ก ไม น อ ยกว า 165 ลู ก บาศก เ มตร พิ กั ด
จุดเริ่มตนโครงการ N.0280795
E.1666724
และสิ้นสุด โครงการ N.0279988
E.1667551

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 8 บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ เชื่อมกับ บานหนองเจาหัว ต.บุ
โพธิ์ อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองไทร
ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,200,000.- บาท (-สองลานสองแสนบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

โดยสะดวก

10.1 ลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
10.2 แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
10.3 เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรและเสนทางเขาสูจังหวัดได
(ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมน
ชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยเสนทางสายดังกลาวไดเชื่อมตอกันมาแตโบราณ ทําใหราษฎรทั้งสองหมูบานไป
มาหาสูกันรวมทั้งที่นา ที่สวน ของทั้งสองหมูบานยังอยูติดตอกันจึงทําใหตองสัญจรไปมา รวมทั้งเปน
เสนทางที่ใชขนถายสินคาทางการเกษตรแตถนนสายดังกลาว เปนถนนหินคลุกที่ไมไดรับการพัฒนา
จึงมีสภาพเปนหลุมเปนบอในชวงฤดูฝน และมีฝุนละอองเมื่อถึงชวงแลงเพราะสภาพถนนแทบจะเปน
เพียงถนนดิน
ประกอบเสนทางสายนี้ ยังสามารถติดตอไปยังอําเภอคูเมือง อํา เภอเมืองบุรีรัมย
และเปนเสนทางที่เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนที่ตําบลพระครู อําเภอเมืองบุรีรัมย อีกดวย
3. วัตถุประสงค

ไดสะดวก

3.1 เพื่อลดอุบัติเหตุในการใชรถ ใชถนน
3.2 เพือ่ แกไขปญหาน้ําทวมขังและฝุนละอองในถนนสายดังกลาว
3.3 เพือ่ เปนเสนทางในการถายเทผลผลิตทางการเกษตรภายในตําบลและจังหวัด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครูอ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 240
ลูกบาศกเมตร พิกัด จุดเริ่มตนโครงการ N.0283652 E.1665867 และสิ้นสุดโครงการ
N.0284547 E.1667034
5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เชื่อม บานโบย ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา หมูที่ 16 บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท (-สี่ลานบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

10.1 ราษฎรไดใชเสนทางที่ปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว
10.2 ลดอุบัติเหตุในการใชรถใชถนน
10.3 ลดปญหามลพาทางอากาศ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ

ขุดลอกสระหนองแปน หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยราษฎรหมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ทําการเกษตร และเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ํา ปจจุบันสระน้ําหนองแปน เปนแหลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็ก และพื้นที่สระน้ํามีสภาพตื้น
เขินมากจึงกักเก็บน้ําไดนอย เมื่อถึงฤดูฝนไมสามารถเก็บกักน้ําได ฤดูแลงน้ําแหงขอด ตลอดจนสัตว
เลี้ยงไมมีน้ํากิน น้ําใชเพียงพอ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการดังกลาว จึงเห็นควร
ดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองแปน เพื่ออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเปนการแกไขปญหาความเสื่อม
โทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากการขาดแคลน
แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพื้นที่ดังกลาว
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองแปนขึ้นเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว
3. วัตถุประสงค

3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่สาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําและนําไปใช
ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา
3.4 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองแปน กวาง 140 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 66,542 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนนดิน
เพื่อการเกษตร เพื่อมิใหนําดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดินลง
สูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพื่อดําเนินโครงการเดิมเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ ตําแหนงที่ตั้งโครงการ N.0280768 E.1666894
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5. พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองแปน หมูที่ 8 บานหนองไทร ตําบล
ทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,195,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

เลี้ยงสัตว

10.1
10.2
10.3
10.4

สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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รายละเอียดโครงการลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ

ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด
ดวยสระหนองอี เนิก หมูที่ 10 บานหนองม วงนอย ตําบลทะเมนชัย อํ าเภอลํ า
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีสภาพตื้นเขิน จึงกักเก็บน้ําไดนอย ชวงปลายเดือนมีนาคม ถึงตนเดือน
พฤษภาคม ของทุกปน้ําในสระจะแหง ทําใหราษฎรในพื้นที่บานหนองมวงนอย ประสบปญหาน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอกับความตองการ และยังไมมีหนวยงานใดเขามารับผิดชอบโครงการ
ดังกลาว จึงเห็นควรดําเนินการขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก เพื่ออนุรักษฟนฟูแหลงน้ําเพื่อเปนการแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําและปรับปรุงภูมิทัศนของแหลงน้ํา เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดแคลนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค แกราษฎรในพื้นที่ดังกลาว
ดังนั้นเพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําโครงการขุดลอกสระน้ําหนองอีกเนิกขึ้นเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว
3. วัตถุประสงค

3.1 ขุดลอกสระน้ําเดิมใหมีความลึกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ํา
3.2 ใชสําหรับการผลิตน้ําประปาหมูบานและภายในชุมชนใกลเคียง
3.3 เพื่ อ พั ฒ นาแหล ง น้ํ า ในพื้ น ที่ ส าธารณะให ส ามารถกั ก เก็ บ น้ํ า และนํ า ไปใช
ประโยชนรักษาความชุมชื่นในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและน้ํา แกไขปญหาการขาดแคลน
น้ํา
3.4 เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชเพื่ออุปโภค-บริโภค ในการประกอบอาชีพทางเกษตรและ
เลี้ยงสัตวในฤดูแลง และเพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกอใหเกิดรายไดทําใหราษฎรมีรายได
เพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงเปนการอนุรักษแหลงน้ําสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขุดลอกสระน้ําหนองอีเนิก กวาง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 65,323 ลูกบาศกเมตร พรอมระบบวางทอระบายน้ํา และสรางถนน
ดินเพื่อการเกษตร เพื่อมิใหนําดินที่ขุดขึ้นมาไปทิ้งไวขางคูคลอง ฯลฯ เพราะอาจมีการพังทลายของดิน
ลงสูแหลงน้ําและตองทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใหมเพื่อดําเนินโครงการเดิม
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
ตําแหนงที่ตั้งโครงการ N.0281457 E.1663919
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สระหนองอีกเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย
6. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา ขุดลอกสระหนองอีเนิก หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
ตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 2,155,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน-)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
โทรศัพท 0 4466 6745 – 6
10 ผลลัพธ

เลี้ยงสัตว

10.1
10.2
10.3
10.4

สามารถกักเก็บน้ําไวใชประโยชนมากยิ่งขึ้น
สามารถใชประโยชนในการผลิตน้ําประปาหมูบานภายในหมูบาน
สามารถมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภค ไดอยางเพียงพอตามความตองการ
สามารถใชประโยชนในการทําการเกษตร เชน ปลูกปก พริก หอม และการ
ลงชื่อ)..................................................ผูเสนอโครงการ
(นายเจษฎา เหล็กดี)
ผูอํานวยการกองชาง
(ลงชื่อ)..................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(ลงชื่อ)....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 03

สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ประจําป ๒๕๕๙ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา
และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บน้ํา
1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
1.5 พลังงานแสงอาทิตย
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.๑ สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรอินทรีย และแปรรูปทางเกษตร
2.2 สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
2.3 สงเสริมกระจายรายไดแกประชาชน
2.4 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
รวม

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

19

14,050,000

19

14,050,000

19

14,050,000

57

42,150,000

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๒

๓๐๐,๐๐๐

๖

๙๐๐,๐๐๐

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๖
๔
๑
๓๒

๑๓,๘๔๘,๓๖๘
๓,๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๑,๕๙๘,๓๖๘

๑๘
๑๒
๓
๙๖

๔๑,๕๔๕,๑๐๔
๙,๙๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๙๔,๗๙๕,๑๐๔

๓

๑๔๐,๐๐๐

๓

๑๔๐,๐๐๐

๓

๑๔๐,๐๐๐

๙

๔๒๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๑
๑
๑
๖

๓๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๓
๓
๓
๑๘

๙๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๘๗๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03
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ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผุสูงอายุ
3.3 สงเสริมและบูรณาการศึกษา
3.4 ดานการกีฬาและนันทนาการ
3.5 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย
3.6 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
3.7 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.8 ดานการบริการสาธารณะ
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
4.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๓

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๒

๓๕,๐๐๐

๗

๑๐๕,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๔

๒๐๐,๐๐๐

๑๒

๖๐๐,๐๐๐

6
๓
๑๓
๑๑
๑๑
๒
๕๓

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

6
๓
๑๓
๑๐
๑๑
๒
๕๑

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

6
๓
๑๓
๑๐
๑๑
๒
๕๑

5,185,120
๓๓๐,๐๐๐
๙๑๔,๐๐๐
๘,๐๙๕,๘๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๑๕,๙๘๙,๙๒๐

18
๙
๓๙
๓๑
๓๓
๖
๑๕๕

15,555,360
๙๙๐,๐๐๐
๒,๗๔๒,๐๐๐
๒๔,๒๘๗,๔๐๐
๓,๒๔๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐
๔๗,๙๖๙,๗๖๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๑

๔๐,๐๐๐

๓

๑๒๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๓

๗๐,๐๐๐

๙

๒๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๔

๑๑๐,๐๐๐

๑๒

๓๓๐,๐๐๐

แบบ ผ. 03

-98-

ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวน
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
5.3 สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕๕9
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖1
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๕

๗๐,๐๐๐

๕

๗๐,๐๐๐

๕

๗๐,๐๐๐

๑๕

๒๑๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๔

๖๘๐,๐๐๐

๑๒

๒,๐๔๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๔
๑๓

๒๔๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐

๑๒
๓๙

๗๒๐,๐๐๐
๒,๙๗๐,๐๐๐

๓๒๐

๑๔๖,๙๓๔,๘๖๔

๑๐๘

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

๑๐๖

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

๑๐๖

๔๘,๙๗๘,๒๘๘

สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๔

แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีลักษณะเปนแผนกาวหนา
และโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ. 2559 จะนําไปสูการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสําหรั บดํ าเนิน งานตามโครงการและเมื่ อไดรั บงบประมาณก็ จะนําไปสูการจัด ทําแผน
ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ แจกแจงรายละเอี ย ดเป า หมายและขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการ ทั้ ง นี้
ตั้ ง เป า หมายการดํ า เนิ น งานของการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป นี้ เป น การตั้ ง ตามประมาณ
การงบประมาณลวงหนาในแตละปงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ จึงเปน
การยากที่ จ ะวั ด ผลสํ าเร็ จ ของทุ กโครงการที่ ป รากฏในแผนพั ฒ นานี้ เนื่ องจาก หากงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาไมเปนไปตามที่ไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนโครงการพัฒนาไมเปนไปตามที่ไดประมาณการก็ยอมสงผลกระทบตอการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนโครงการและจะสงผลกระทบตอการกําหนดเปาหมายของโครงการในแผนพัฒนาดวย
อนึ่ง เนื่องจากแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้น การ
วัดผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาสามปจะตองมีการจัดทําโครงการและเปาหมายเพิ่มขึ้นทุกป
ดังนั้ น การวั ด ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาสามป นี้ จึ งไม ส ามารถที่ จ ะวั ด ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา 3 ป ไดอยางถูกตอง เนื่องจากโครงการของปแรกใน
แผนพัฒนาสามป จะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ หากจะติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานให
ถูกตองและเปนธรรมกับผูปฏิบัติงานและผูประเมินผลงาน โดยยึดผลประโยชนของประชาชนใน
ท องถิ่ น เป น สํ า คั ญ จํ า ต องดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานเป น รายป เฉพาะ
โครงการที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการดํ า เนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้ จะดําเนินการประเมินเฉพาะโครงการที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปนี้ โดยใชระบบการติดตามและประเมินผล
ดวยตนเอง (Self Assessment Report) กลาวคือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทําความตกลงรวมกันถึงหลักเกณฑในการกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด เกณฑวัด ชวงปรับเกณฑการแบงน้ําหนักในแตละตัวชี้วัดโดยที่เกณฑการวัดจะมี
5 ชวงการวัด หรือคะแนนเต็ม 5 น้ําหนักรวมไมเกิน 100
ทั้งนี้ เกณฑ ในการวั ดจะใช เ กณฑ ที่เ หมาะสมกั บตั ว ชี้วั ด ทั้งเชิงคุ ณภาพ ปริมาณ
เวลา ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือกระบวนงานและการติดตามประเมินผลตามแนวการติดตาม
ประเมินผล ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อ อปท. องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาทองถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับศักยภาพของทองถิ่น
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุม โครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม

มี
การดําเนินงาน

ไมมี
การดําเนินงาน

การวัดและการนําเสนอ
- โดยความถี่ที่ใชวัด : หลังจากที่ อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการนั้น
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4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
1. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน………………………………………………….
1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น...............คน
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น
8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
ภาพรวม

คะแนนความพึง
พอใจ (เต็ม 10
คะแนน)

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ตัวชี้วัดที่เลือก
1.
2.
3.

หนวย

ผลการดําเนินงาน
กอน
หลัง
ดําเนินการ ดําเนินการ เพิ่ม/ลด
(จํานวน)
(จํานวน)

3. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 5 แสดงวาผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคา
คะแนนเท ากั บ 10 หรื อใกล เ คี ย ง แสดงว าผลดํ าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ของ อปท. ใน
ยุทธศาสตรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด
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4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
เกณฑการพิจารณา : เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือก
ตัวชี้วัดที่เมื่อหนวยที่วัดเพิ่มแสดงวาชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชน รายไดครัวเรือนที่มี
ไฟฟาใช เกณฑในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลังดําเนินการตามแผนนั้นๆ แลวหนวยที่ทําการวัด
เพิ่มขึ้นหรือไม ถาเพิ่มแสดงวา อปท.สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด แตหากวาหนวยวัดเทา
เดิม หรือลดลง แสดงวา อปท.ไมสามารถดําเนินงานไดตามแผน
3. ตารางแสดงจํานวนความถี่ และรอยละของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม
ประเด็น
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในโครงการ /กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ
5) มีความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรม
6) การดําเนินงานเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา
8) การแกไขปญหา และการคอบ
สนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจาก
การดําเนินโครงการ /กิจกรรม
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวม

พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
รวม
จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย
(คน) ละ (คน) ละ (คน) ละ (คน) ละ

เกณฑการพิจารณา : หากสัดสวนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด แตถาหากมีรอยละของประชาชนที่
พอใจปานกลางและพอใจมากนอยกวารอยละ 50 แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
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หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น กําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ควรกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จในแตละปควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ผูดําเนินการประเมิน
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตําบลทะเมนชัย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเงินอุดหนุนตําบลทะเมนชัย
หนวยงานประสานและประมวลผลการประเมิน
งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แนวทางการนําเสนอแผนไปสูการปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่น ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการ และศักยภาพของทองถิ่นรวมทั้งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและ
ทองถิ่น ตลอดทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การนํา
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถแบงเปน 4 แนวทางดําเนินการ ดังนี้
1) องคการบริห ารสว นตําบลทะเมนชัย ดําเนิน การเองโดยการแปลงแนวทาง
หรือกลยุทธไปสูแผนงานและโครงการในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 3 ป แลวองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยเปนผูดําเนินการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
2) การสนับสนุนใหหนวยงานอื่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเปน
ผูดําเนินงานในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมในการดําเนินงาน หรือมีหนวยงานอื่น
มีความพรอมในการดําเนินงานมากกวา
3) ใหความรวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงาน
ในกรณี ที่ป ฏิ บั ติ งานจะต องเกี่ ย วพั น กั บ หน ว ยงาน โดยดํ า เนิ น งานในรู ป แบบหุ น ส ว นสหการหรื อ
คณะทํางาน/คณะกรรมการ
4) การประสานหน ว ยงานหรื อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น ผู จั ด สรร
งบประมาณ และการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลโดยผานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นอําเภอ
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิ ธีการติดตามและประเมิ นผลตามยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการนํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมาย อนึ่ง เปาหมายการ
ดําเนินงานจะตองมีการประกาศใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน
1) ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ในปจจุบันเรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไวไดโดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูก
สงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit)
ซึ่งไดแก “องคกรบริหารสวนตําบลประเมินผล” ที่จะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได
จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม
ของจั ง หวั ด นอกจากนี้ ยั งทํ าหน า ที่ เ ป น “ระบบสั ญญาณเตื อนภั ย ล ว งหน า ” (Early Warning
System) วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปน
อยางไร เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต
2) องคประกอบของระบบการติดตามและประเมิน
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครั้งนี้ ประกอบไปดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของ
กระบวนการติดตาม (Process) และสวนของการประเมิลผลลัพธ (Output, Goat) ซึ่งสามารถอธิบาย
รายละเอียดได ดังนี้
2.1 สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อนําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อั น ได แ ก แผนยุ ท ธศาสตร ผู ป ระเมิ น ผู ถู ก ประเมิ น และเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ฯลฯ ซึ่ ง แผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มอี ยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนหนวยติดตามและ
ประเมินผล (M&E Unit) เพื่อเปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไว
โดยบทบาท M&E Unit ตอปจจัยนําเขาก็คือการเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตรซึ่งเครื่องมือที่ใชการ
ประเมินแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบชวยกํากับการ
จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น การทบทวนว า การจั ด ทํ า แผนได ใ ช
กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออยางไร
2.2 สวนของกระบวนการติดตาม (Process)
คือ ชวงของการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เทศบาล
ตํ าบล และองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล ซึ่ ง ได กําหนดเป น การติ ด ตามรายไตมาส คื อ ไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาศที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตร
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มาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแตละป โดยการติดตามดังกลาวเปนการติดตามผลขั้นกลาง
(IR Intermediate Result) ของแตละยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ได
กําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการรายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเปน
หนวยงานในการประสานทองถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบ
วา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดีหรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุก
ชวงของแผนยังสามารถเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาแผน
ยุ ทธศาสตร ที่ไ ด กําหนดไว ส ามารถไปตามเป าหมายที่ ตั้ ง ไว ได ห รื อไม เพื่ อให บุ คลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง
สามารถระดมความคิด ในการปรับ เปลี่ ย นวิธี การดํ าเนิ น งานที่ จ ะสามารถนําไปสู การบรรลุ แผนที่
กําหนดไวได ซึ่งการรวบรวมขอมูลในรูปแบบรายงานสู M&E Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัด
นี้โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน ไดแก แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนสามป
2.3 สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตาม
ผลชวงสุดทายหรืออาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนด
ไวหรือไม รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อ
เปนหนวยในการรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสําหรับบุคลากร หนวยงาน และ
องคกรที่เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคต
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลผลลัพธ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดย
มีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวขอตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในภาพรวม ความถึ ง พอใจของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ การดํ า เนิ น งานในแต ล ะ
ยุทธศาสตร และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
ประโยชนของการติดตามประเมินผล
ผู ติ ด ตามและประเมิ น ผล จะต อ งทํ า รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลให
ผูบริหาร ทราบ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. เพื่ อ ขจั ด ข อ ผิ ด พลาดทั้ งหลาย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของเวลา และ
คาใชจายของโครงการที่จะดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหการวางแผนและการปฏิบั ติงานมีความสอดคลองกัน

2. ในระหวางมีการปฏิบัติงาน หากเกิดความไมสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา
กับการปฏิบัติงานขึ้น ก็จะสามารถปรับปรุงหรือแกไข ใหสอดคลองกันไดในทันที โดยไมตองเสียเวลา
เริ่มตนใหม
3. การประเมิ นผลทํ าให ทราบความสํ าเร็ จ ของการปฏิ บัติ งาน ผลกระทบและ
ขอบกพรองของโครงการ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขในคราวตอไป
4. เพื่อประโยชนการวางแผนโครงการอยางตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
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ภาคผนวก

ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข การประเมินคุณภาพของแผน

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
ประเด็นพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 วิสัยทัศน
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร
รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
10
ของ อปท.
- ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา ง
(3)
พื้นฐาน สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุ ม ประชาคมหรื อประชุ ม อื่น ๆ ที่ มีลั กษณะ
(3)
คลายกัน
- การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
(2)
และ/หรือการใชขอมูล จปฐ.
- มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผา นมา(เพื่อดูการ
(2)
ดําเนินงานในแตละปทผี่ านมามีการดําเนินการบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตรของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานเศรษฐกิจ
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญเพื่อชี้ใหเห็น
ศักยภาพ ปญหาและความตองกา
○ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ
- มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญ
ของจังหวัดและแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม
เชน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน
อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน
- มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สาํ คัญ
ของ อปท. และแสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปญหา
○ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
- ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลทีสําคัญ ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
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คะแนนที่ได

ประเด็นพิจารณา

3. ยุทธศาสตร
3.1 วิสัยทัศน

3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

○ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.
- การวิเคราะหตองสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล
พื้นฐาน
- มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอก
อยางถูกตอง
○ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิง
พื้นที่
- มีการประมวลปญหาและความตองการของ ประชาชน
ในพื้นที่โดนชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาความ
รองการ
- มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน
- การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเนนและสิ่งที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่
นําเสนอ
- มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน
- มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
○ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพื้นที่
- ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา
ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
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ประเด็นพิจารณา
3.4 เปาประสงค

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร

3.7 บัญชีรายการ /
ชุดโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
○ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
- มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความ
ตองการที่จะบรรลุอะไรในชวง 5 ป
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
○ ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอน
ผลลัพธตามเปาประสงค
- สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ
○ คาเปาหมาย
- แสดงถึงความกาวหนาในแตละป
- มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งในดาน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค
○ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแต
ละพื้นที่
- ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและ
มีการบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงคและยุทธศาสตร
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย
○ โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ของโครงการฯ กอนบรรจุในแผน
- ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม
○ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยาง
ชัดเจนและนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค
- มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง 3 ป(ในภาพรวมของแผน)

คะแนนเต็ม
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หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่
เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด
หลักเกณฑไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได

คะแนนที่ได

