คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนหนวยงานที่ไดรับการยกฐานะจากสภา
ตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
เปน หน วยราชการสว นท องถิ่น มี อํานาจในดานเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒ นธรรมและให บริ การ
แกไขปญหาของชุมชนทองถิ่น เพื่อใหไดรับความสะดวกสบาย ตามความตองการของชุมชน
ดังนั้นเพื่อใหบริการ การพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันพึง
ประสงค คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย (พ.ศ. 2560-2562) ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ 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 (พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62)
เอกสารเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อไปสูการ
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปตอไป ใหมีเปาหมายตามความตองการของประชาชนอยาง
แทจริง ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีประโยชนกับผูที่เกี่ยวของ ที่จะนําไปเปนเกณฑใน
การตัดสินใจเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแนวทางจากแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาตําบล แนวทางการพัฒนาอําเภอ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถแก ไขป ญหาความต องการของประชาชนได ต รงกั บ สภาพป ญหาในตํ าบลและความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2560–2562) 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.2560–2562) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เพื่ อนํ าไปสู การปฏิบั ติใหส อดคล องกับ แผนยุทธศาสตร ที่ไดจั ดทํ าไวเ ปน การดํ าเนิน การ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดประโยชนตอประชาชน ตรงตามเปาหมายของการพัฒนาให
มากที่สุด
ในสวนนี้อยากใหทราบถึงความหมายลักษณะขั้นตอนการจัดทําและประโยชนของ
แผนพัฒนาสามป ดังนี้
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพั ฒ นาสามป เป น แผนระยะสั้ น ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่องสามปที่กําหนดเปนโครงการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดผานกระบวนการประชุมประชาคมทองถิ่นในระดับตา งๆ สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง
และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโ ครงการ/กิจ กรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ที่ตองการในแตละยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศน ใน
ที่สุด
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. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หลังจากที่ ไดมีการกํ าหนดยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแนวทางการพัฒ นาในแผน
ยุทธศาสตรแลวก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งได
กําหนดขั้นตอนการจัดทําเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปดําเนินการ 7 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไปและดําเนินการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามปหว งป พ.ศ.
2558- 2560 ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะ
เปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาคม
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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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 /
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในป
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) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ใน
ขั้ น ตอนของการพิ จ ารณากํ า หนดกิ จ กรรม องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น จะต องคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง ต า งๆ
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
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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- โครงการที่องคกรปกครองสว นทองถิ่นดํ าเนิน การเอง กลาวคื อมีขีด
ความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทั้งดานการบริหารจัดการที่จะ
ดําเนินการไดเอง
- 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
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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ถึงเหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนการ
พัฒนาทองถิ่น(และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป)
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 / กิจ กรรมที่ครบถ ว น ซึ่งอาจจะมี ทั้ง
โครงการ / กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมที่รวมดําเนินการ
กับหนวยงานอื่น หรือโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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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 การติดตามและประเมินผลF8i’dki
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท องถิ่ 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 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
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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
พิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานต างๆที่อาจเชื่อมโยง
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
เกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทุกระดับ ซึ่ งจะมี ความแตกต างหลากหลายทั้ งด านความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาใหความหมายอยางกวางและ
อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุอุปกรณ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาว
อยางเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)

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. ยุทธศาสตรดาน
- มีกฎหมายรองรับชัดเจนทั้งดาน
- มีบุคลากรไมเพียงพอ
โครงสรางพื้นฐาน
การออกแบบกอสรางและควบคุม
- ไมมีงบประมาณสํารอง เพราะ
อาคาร
งานบางประเภทตองใชวัสดุ
- มีเครื่องมืออุปกรณในการสํารวจ
อุปกรณจํานวนมากและตองมีการ
ออกแบบและควบคุมการกอสรางที่ บํารุงรักษาอยูตลอดเวลา
พรอม เพียงพอ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ความกาวหนาของเทคโนโลยีใน
- ประชาชนขาดความรูในเรื่อง
การออกแบบเขียนแบบเพื่อการ
กฎหมายควบคุมอาคาร
กอสรางไดรวดเร็วขึ้นตลอดจนการหา - ความลาชาของงบประมาณ และ
ราคาวัสดุไดรวดเร็ว
มีจํานวนงบประมาณที่จํากัด
- มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนในงาน
กอสรางและควบคุมอาคาร
- หนวยงานภาคีใหความรวมมือและ
สนับสนุนดานงบประมาณ
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
2. ยุทธศาสตรการ
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ - งบประมาณขององคกรปกครอง
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
- มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
เชน ผักคะนา ผักกาด ผักกวางตุง
สนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ
ผักชี ตนหอม ขาวโพด ฯลฯ
ประชาชนในพื้นที่
- มีกลุมอาชีพ กลุมแมบาน กลุม จัก - ขาดการประชาสัมพันธในดาน
สาน กลุมทอเสื่อกก
การวางแผนผลผลิตในเชิงพาณิชย
- ขาดผูนําที่เข็มแข็งในชุมชน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)
ยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ (ตอ)

โอกาส (OPPORTUNITIES)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
สอดคลองกับภาครัฐ
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
เพิ่มพูนรายไดในดานการพัฒนาอาชีพ
และเงินทุน

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

จุดแข็ง (STRENGTHS)
- มีชมรมผูส ูงอายุ
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการ
ใหกับ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส และผูด อยโอกาส
- มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่
ยั่งยืนและเขมแข็ง เชน งานประเพณี
สงกรานต วันผูส ูงอายุ เขาพรรษา ลอย
กระทง
- ดานความเขมแข็งรักษาความสงบ
เรียบรอย อบต. มีการพัฒนาบุคลากร
อยางสม่ําเสมอ
- อบต.สนับสนุนกิจกรรมฝกทบทวน อป
พร. เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
พิบัติ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
- รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการและจัดทําบัตรประจําตัว
คนพิการอยางทั่วถึง
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมีความ
สอดคลอง
- หนวยงานราชการใหการสนับสนุนการ
พัฒนาการดาน ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช
- ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ตัวเองเมื่อภัยมาถึงตัว
- ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน
- มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

อุปสรรค (THREATS)
- มีขอจํากัดในดานการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ
- ผลผลิตทางเกษตรมีราคาต่าํ
- กลุมอาชีพยังขาดความเขมแข็ง
- สภาพอากาศเปลีย่ นแปลงและภัย
ธรรมชาติเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ฝนไมตกตามฤดูกาล
จุดออน (WEEKNESSES)
- งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไมเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ
- การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคมไม
เปนระบบ

- มีบุคลากรไมเพียงพอตอหนาที่
- ประชาชนใชน้ําโดยไมคาํ นึงถึงผลที่
จะตามมา

อุปสรรค (THREATS)
- การประชาสัมพันธจากภาครัฐไม
ทั่วถึงประชาชน
- วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน
- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
กฎระเบียบการจายเงินเบีย้ ยังชีพ
- ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค

- การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคม
ไมเปนระบบ เนื่องจากไมมเี จาหนาที่ที่
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง รับผิดชอบ
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหตามหลัก SWOT ANALYSIS โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา
(ตอ)
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนขาดความรูเรื่องการ
ดานการอนุรักษ
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอารี
คัดแยกขยะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ - มีการสงเสริมเพือ่ การอนุรกั ษ
- ประชาชนยังมีแนวความคิด
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
เปนอยูแบบสันโดษ
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการ
สอดคลองกับภาครัฐ
รักษาสภาพแวดลอมตาม
- มีกลุมองคกรภาคีเครือขาย
ธรรมชาติ
ภายนอกมารวมจัดกิจกรรมอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร
จุดแข็ง (STRENGTHS)
จุดออน (WEEKNESSES)
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา - ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน - งบประมาณขององคกรปกครอง
ดานการบริหารจัดการ
สิทธิระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
สวนทองถิ่นไมเพียงพอตอการ
บานเมืองทีด่ ี
- ประชาชนมีความตื่นตัวในการเขา บริหารจัดการขาดการ
รวมประชาคมมากขึ้น
ประชาสัมพันธและแนะนํา
- บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ ประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน
ปฏิบัติงานมากขึ้น
- เทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ
- มีผูนําที่เขมแข็ง
ตอการปฏิบัติงาน
- มีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนา
เพิ่มจํานวนมาก
โอกาส (OPPORTUNITIES)
อุปสรรค (THREATS)
- ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ
- มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน
สอดคลองกับภาครัฐ
การจัดซื้อเครื่องมือไมเพียงพอ
- ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- กฎระเบียบของภาครัฐมีการ
สงเสริมสนับสนุนการอบรมใหความรู เปลีย่ นแปลงแนวทางการ
ตอบุคลากร
ปฏิบัติงาน
- ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน มี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต.
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที่ 2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

ดาน
1.ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.ดานเศรษฐกิจ
3.ดานคุณภาพชีวิต
4.ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย
5.ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการทองเที่ยว
6.ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
7. ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิน่
8. ดานบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
รวม

ป พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2558
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
เบิกจาย
เบิกจาย
/กิจกรรม
/กิจกรรม
12
1,599,700
14
2,135,763.62
ไมมี
ไมมี
1
20,000
11
3,826,942.67
24
1,773,873.76
3

106,200

ไมมี

ไมมี

0

0

ไมมี

ไมมี

0

0

2

4

92,400

9

1,147,939.26

8

328,359

30

6,773,181.93

49

4,272,746.38

ไมมี

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รอยละ

14,750

ไมมี

** หมายเหตุ ประเมินผลฯ ยอนหลัง 2 ป
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย จํานวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามป 101 โครงการ จะเห็น
ไดวามีการพัฒนามุงเนนในดานตางๆ ตามลําดับ ดังนี้
(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/
กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน
25 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.57 ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนา
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(2) ดานเศรษฐกิจ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/กิจกรรม
ไว ใ นแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จํ านวน 8
โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.04 ของโครงการทั้งหมด
ในแผนพัฒนา
(3) ด า นส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทะเมนชั ย ได ตั้ ง
โครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 50 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.98 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
(4) การบริ หารจัดการและอนุรักษทรั พยากรธรรมชาติสิ่งแวดล อม องคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้งโครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 จํ า นวน 5 โครงการ ได ดํ าเนิ น การแล ว เสร็ จ จํ า นวน 2
โครงการ คิดเปนรอยละ 4.08 ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
(5) ดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดตั้ง
โครงการ/กิจกรรม ไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
จํานวน 13 โครงการ ไดดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.33 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
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การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3. การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ภายใต
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เปนการกําหนดวาในอนาคตการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพื่อ
เปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุผลใน
อนาคตขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มี
ประชากรที่อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูที่ ๔ ซึ่ง
เปนบานดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และ
ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้
““ชุมชนนาอยู

มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒) พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดาน
แหลงน้ํา และดานอื่นๆ
2. สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม การกีฬา การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส ง เสริ ม และสร า งจิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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5. การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
๓). จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม
ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอื่นๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งพาตนเองได
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมียุทธศาสตร
หลักที่ดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 5 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย จํานวน 23 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ตาราง แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาตามแบบ ยท.
ที่
แนวทางการพัฒนา
1 แนวทางที่ 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน
ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
แนวทางที่ ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางที่ 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางที่ 5 การพัฒนาดานผังเมือง
แนวทางที่ 6 ดานพลังงานแสงอาทิตย
แนวทางที่ 7 การใหบริการดานโทรคมนาคม
2 แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางที่ 2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และ กลุมอาชีพ
แนวทางที่ 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ดานพัฒนาเศรษฐกิจ
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ตาราง แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาตามแบบ ยท. (ตอ)
ที่
3

4

5

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหา
กษัตริย
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ
การศึกษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูลฝอย
แนวทางที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บรายได
แนวทางที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรให
มีขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางที่ 5 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม

ดานพัฒนาบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
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3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวน
ใหม รอบป พ.ศ. 2560)
1) วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข

2) พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สร า งรายได ใ ห แ ก ร าษฎร โดยการพั ฒ นาอาชี พ ทางด า นการเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนาย การสงเสริม
ทางดานการทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
การศึกษา การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การรักษาความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”
3) เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิต
นคาเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ธรรมาภิบาล"
4) ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม”
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues )
ที่
1

2

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความ
ยั่งยืน
แนวทางที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการทองเที่ยว
แนวทางที่ 3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ 4 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ 5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว
แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
แนวทางที่ 7 พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการ
ทองเที่ยว
แนวทางที่ 8 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
แนวทางที่ 9 สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
แนวทางที่ 10 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัย
และไดมาตรฐาน
แนวทางที่ 11 เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
แนวทางที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แนวทางที่ 13 พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
แนวทางที่ 14 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
แนวทางที่ 15 สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
แนวทางที่ 16 การบริหารจัดการทางการเกษตร
แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
แนวทางที่ 3 สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งตามวิถีพอเพียง
แนวทางที่ 4 พัฒ นาสังคมโดยใช หลักธรรมาภิบาลเพื่อให
เกิดความสงบสุขและรมเย็น

ยุทธศาสตร
ดานพัฒนาเศรษฐกิจ

ดานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues ) (ตอ)
ที่
3

4

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
แนวทางที่ 1 การอนุรักษฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิ ด ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ความสมดุลอยางยั่งยืน
และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
แนวทางที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวทางที่ 4 สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางที่ 5 การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 6 การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
แนวทางที่ 1 สร างความเข มแข็ งและพั ฒ นาพลั งมวลชน ดานรักษาความมั่นคงและ
เอาชนะยาเสพติด
ความสงบ
แนวทางที่ 2 จั ด ให มี ก ารป อ งกั น ปราบปรามและแก ไ ข
ปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 3 พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยา
เสพติด
แนวทางที่ 4 การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 6 พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
แนวทางที่ 7 พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับ
ประเทศเพื่อนบาน
แนวทางที่ 8 พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
แนวทางที่ 9 สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก
พระราชดําริ
แนวทางที่ 10 รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
แนวทางที่ 11 สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ
สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
แนวทางที่ 12 สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
แนวทางที่ 13 การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
แนวทางที่ 14 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางที่ 15 ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
แนวทางที่ 16 การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic issues ) (ตอ)
ที่
5

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายป
เปนแผนระยะยาว 15 ป
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนย
ปฏิบัติการจังหวัด

ยุทธศาสตร
ดานการบริหารจัดการ

3.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
1) วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues)
ที่
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
1 แนวทางที่ 1 สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิต
และวัฒนธรรม แบบองครวม
ที่ดี
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
แนวทางที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก
เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
แนวทางที่ 5 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริต
และคอรัปชั่น
แนวทางที่ 6 สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
แนวทางที่ 7 สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุข
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ

2

แนวทางที่ 8 สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางที่ 9 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนา
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง
ดานการทองเที่ยว
แนวทางที่ 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
แนวทางที่ 3 อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและ
รองรับการทองเที่ยว
แนวทางที่ 5 สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การพัฒนาการทองเที่ยว
และกีฬา
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)
ที่

3

4

แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร
แนวทางที่ 6 สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบล
การพัฒนาการทองเที่ยว
หนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
และกีฬา (ตอ)
แนวทางที่ 7 สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศ
ดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
แนวทางที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย การพัฒนาเกษตรกรรมและ
และอินทรียชีวภาพในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมครบ
แนวทางที่ 2 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
แนวทางที่ 3 สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
แนวทางที่ 4 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
แนวทางที่ 5 พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
แนวทางที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
แนวทางที่ 1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความ การพัฒนาขีดสมรรถนะ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาขององคกร
องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
แนวทางที่ 2 สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอ
สังคม
แนวทางที่ 3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงาน
แบบบูรณาการ
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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3.1.4 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
3.1.4.1 ยุทธศาสตรหลัก
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูลดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติมโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของ
รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ
ใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปรามปรามการทุจริตคอรรับชั่นอยาง
ยั่งยืน
3.1.4.2 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่
สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดประเด็นที่เห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบดวย
1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5) การจัดการปญหาที่ดินทํากิน
6) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
10) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
11) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙

ห น า | 24

สิ่งแวดลอม

ในปจจุบัน

ประมุขที่ถูกตอง
พระเจาอยูหัว

(15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับ
16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
3.1.4.3 คานิยมหลักของคนไทย
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศิลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

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

10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํา
รัชของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไว ใชเ มื่อยามจําเปน มีไวพอกิ นพอใช ถาเหลือก็
แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11) มีความเขมแข็งทั้ งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํ านาจฝายต่ํ า
หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12) คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องส ว นร ว ม และต อ ชาติ มากกว า
ผลประโยชนของตนเอง
3.1.5 นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร
ประชารัฐขึ้นเพื่อเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยก
ฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเปนสํานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือ
กันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติให
เจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจ ฐานรากเพื่อให
เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของ
รัฐละประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขายโยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
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รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรัก
สามัคคี...”
3.1.6 การพัฒนาทองถิ่นดานอื่นๆตามอํานาจหนาที่
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคม
ทั้งทางบกและทางน้ําในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
ดําเนินการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่นใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทอถิ่นโดยระบบพิกัดที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูในสภาพใดและจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมื่อใด เพื่อ
กําหนดไวเปนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามป
1.2 งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการเพื่อปองกันน้ําทวม ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง ให
สํารวจขอมูลแหลงน้ําโดระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตรสภาพ และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อกา
รพเกษตร อุปโภค บริโภคเพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามปตลอดจนสํารวจ
ความสมบูรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา หากจําเปนตอง
ซอมแซม ใหบรรจุไวแผนพัฒนาสามป (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร ของโครงการพัฒนาดาน
เสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา เพื่อปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน และเตรียม ความพรอม
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)
1.3 งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรนําผังเมือง/ผังชุมชน
มาเปนขอมูลประกอบการวางแผน
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอก
ระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ
รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูสงู อายุ และผูพิการมีงานทําเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญ
กับขอมูลของการทํานา เชน จํานวนครัวเรื อน จํานวนไร ผลผลิต ตนทุนการผลิต เปนตน ขอมูล
แหลงน้ํา เชน แหลงน้ําเขตชลประทาน แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ําฝน การนําไปใช
เพื่อการเกษตรประเภทการทํานา เปนตน โดยอาจทําเปนยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาก็ได
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
2.2.1 การส งเสริ มแลพั ฒนาผู สูงอายุ ใหไดรั บเบี้ย ยัง ชีพในป
ตอไปอยางทั่วถึง โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อการคาดการณจํานวนของผูสุงอายุที่จะ
ไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของ
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเชนกัน
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2.2.2 การส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู พิ ก ารในท อ งถิ่ น ควรให
ความสํ าคั ญ ในการจ ายเงิ น เบี้ ย ความพิ ก ารให คนพิ การอย างครอบคลุ มทั่ ว ถึ ง ตลอดถึ งการดู แ ล
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ
2.2.3 การส งเสริ มและพัฒ นาเด็ กและเยาวชนในท องถิ่ น ให
ความสําคัญกับศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก พิจารณาวาเด็ กไดรับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรั บ
อาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม เพื่อเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณานําแผนงานโครงการ
ด า นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนบรรจุ ใ นแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามความ
เหมาะสม
2.2.4 การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
ยากจน ใหมีที่อยูอาศัย
2.3 งานดานการศึกษาใหความสําคัญกั บการศึ กษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2.4 การสงเสริมสนับสนุนดาน สิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์
ที่ประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน ควรใหความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
เชน สิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัย ดานวัฒนธรรมและศาสนา ดานขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดานการขนสง ดานการเมืองการปกครอง ดานกระบวนการยุติธรรม ดานความ
มั่นคงทางสังคม เปนต น โดยใหถือปฏิ บัติ ตามหนังสื อกรมสงเสริมปกครองส วนท องถิ่น ที่ มท
0810.2/ว867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
2.5 งานการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน การ
ปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไป
2.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
2.6.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนา
ประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสาร
เพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
2.6.2 งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความมั่นคงเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนในทองถิ่น โดยการเสริมสรางการรับรูแ ละการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ปองกัน
และแกไขปญหาขอขัดแขงของประชาชนและสังคม ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของ
คนในชาติ รวมถึ งการ ประนอมข อพิ พาทและการชว ยเหลื อทางดานข อกฎหมายใหป ระชาชนใน
ทองถิ่น
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3. งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 ขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถิ่นใหนําขอมูลการเกิดสาธารณภัย
ในทองถิ่น เชน อุทกภัย วาติภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลงภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอนั ตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะห
หาแนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เคยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัย ดังกลาว ควรหามาตรการเชิงปองกัน และ
กําหนดเปนแผนงานในแผนพัฒนาสามป เชน (1) การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัยของผูบริหารและขาราชการทองถิ่น และเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2)
การซักซ อมการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กํ าหนดชั้ น การบังคั บบั ญชา การตั ด สิน ใจและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณและ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณการชวยเหลือเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
3.2 การเตรียมความพรอมเพื่อจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน เนื่อ
จากปจจุบันไดเกิดสถานการณปญหาหมอกควันขามแดนประเทศเพื่อนบานสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยขอประชาชนในพื้นที่และการคมนาทางอากาศ ดังนั้น เพื่ อใหการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปาและ
หมอกควัน จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
3.3 การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อให
การแกไขปญหาและการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยแลง จึงใหถือปฏิบัติ ตาม
หนั ง สื อ กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ด ว นที่ สุ ด มท 0891.2 / ว 2555 ลงวั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2558
3.4 งานดานการักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มักเกิดเหตุ ราย
ภัยอันตรายจากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการติดตั้งกลอง วงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน
หากจําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
4. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
4.1 งานด า นการส ง เสริ ม การลงทุ น ควรส ง เสริ ม แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 งานดานการสงเสริมการเกษตร การใหการสนับ สนุน ศูนยบริการ
และถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิ จารณาหาแนวทางในการ
ชวยเหลือเกษตรในพื้นที่อาทิการใหความรูทางวิชาการ การจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิต
การชวยเหลือหาพันธุพืช การบํารุงรักษาดิน จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา และการแปรรูป
เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
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4.3 งานดานการพาณิชยกรรม กรีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย
วาสามารถขยายจุดผอนปรนเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชน
อยางเต็มที่และเหมาะสมกับการคาขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสราง
รายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย
4.4 งานด า นการท องเที่ ย ว ควรส งเสริ ม การท อ งเที่ ย วที่ ไ ม กอ ให เ กิ ด
ผลกระทบสภาพแวดลอม และวิธีชีวิต อันดีงามของประชาชนในทองถิ่น อาจกําหนดยุทธศาสตร
การทองเที่ยวหรือแนวทางการพัฒนา สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน เชน การทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอทรัพยากรการทองเที่ย ว
เพื่อแกไขปญหาความยากจนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนการทองเที่ยวที่เปนธรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
และการทองเที่ยวโดยการอาสาสมัคร
5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา
การฟนฟูสภาพและคุณภาพการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนํากลับมาใชไหมซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเอื้อตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการ
พั ฒ นาและเป น รากฐานในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศควรเป น การร ว มมื อ กั น
ดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน
6. ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํารวจขอมูล
ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมด สรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น โดยอาจสนับสนุนใหมร
การตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถิ่น
6.2 การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของ
ทองถิ่น
6.3 การอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
3.1.7 การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
การแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ใชกรอบนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไดอนุมัติจากหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (หน.คสช.)
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้ง แนวทางการแกไข ปญหาโดยสันติวิธี เพื่อไปสูวิสัยทัศน
ของนโยบาย “มงใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใชความรุนแรง มี
สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติ ทุกภาคสวนมีความเขาใจ
ไววางใจ และมีสวนรวมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตรดําเนินงาน ทั้งดานความมั่นคง
และดานการพัฒนา และกลุมภารกิจงาน โดยมีพื้นที่เปาหมายและกลุมเปาหมายหลัก ไดแก พื้นที่
เสริมสรางความมั่นคง พื้นที่เรงรัดการพัฒนา และพื้นที่เสริมสรางการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุม
ภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 –
2560 ดังนี้
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ผลกระทบ
มนุษยชน

3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 2 งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 3 งานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ/สิทธิ

3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
หนวยงานเจาภาพหลัก
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพ
ชีวิตประชาชน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อน
นโยบายฯ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี
3.1.8 นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล/คสช.
3.1.8.1 การแก ไ ขปญหายาเสพติด โดยยึ ดหลั กนิ ติธ รรมในการปราบปราม
ลงโทษผูผลิต ผูคาผูมีสิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจ หนาที่ ดังนี้
1) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติด
ทุกหน วยดํ าเนิน การปราบปรามและจั บ กุ มผู ผ ลิ ต ผูคา ผู นํ าเขา และส งออกรวมทั้ งผู ส มคบและ
สนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง
2) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการ
ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่ ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร
รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการ
ปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย
3) สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับ
การบําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข
4) ดํ า เนิ น การลงโทษเจ า หน า ที่ รั ฐ ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด
(ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา
ลูกจางประจําและพนักงานจาง)
ทั้ งนี้ ให องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ยึ ด หลั ก ผู เ สพคื อผู ป ว ยที่ ต องได รั บ การ
บํ า บั ด รั ก ษาให ก ลั บ มาเป น คนดี ของสั ง คม พร อ มทั้ ง มี ก ลไกติ ด ตามช ว ยเหลื อ อย างเป น ระบบ
ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐ
ตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบ
เขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกัน
กลุมเสี่ยงของประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙

ห น า | 30

3.1.8.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวนรวม
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
1) ทําการสํารวจ ศึการูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละ
หนวยงานที่เกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริตตําแหนงหรือตัว
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด
2) กํ าหนดแนวทางวิ ธี การแก ไขลดโอกาสและป องกั น การทุ จ ริ ต ในทุ ก
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง
3) กํ า หนดวิ ธี ดํ าเนิ น การที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ให เ กิ ด ผลเป น รู ป ธรรมอย า ง
จริงจังกั บการกระทําผิ ดที่ปรากฏเห็น เปนที่ป ระจักษ อยูโดยทั่วไปที่ ทําใหป ระชาชนมีความรูสึกว า
เจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน
4) สํารวจและจัดทํา ขอมูลการกระทํา ผิดที่เห็นเปนที่ ประจักษในพื้นที่
ของแตละหนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง 5 ป
6) จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวน
ใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพั ฒนาหรือโครงการ
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
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ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว และยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรอินทรีย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑ โครงการเกษตรอินทรียตามแนว - เพื่อพัฒนาความคิดในการ เกษตรกร เยาวชนในพื้นที่
เศรษฐกิจพอเพียง
ทําเกษตรอินทรียทีมุงไปสู และผูที่สนใจ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 ความมั่นคง และสรางวิถี
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
เกษตรอินทรียแบบพอเพียง
(จากแผนชุมชน ป 59)
ที่

โครงการ

๒ โครงการสงเสริมและการผลิต
พันธุขาวพันธุดี
(จากแผนงานเกษตร
อําเภอลําปลายมาศ 59)

วัตถุประสงค

- เพื่อถายทอดเทคโนโยลี กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว
การผลิตขาว
จํานวน 3 หมูบาน กลุมละ
- เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผล 30 ราย ในตําบลทะเมนชัย
ผลิตขาวใหแกเกษตรกร
- เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัวเกษตรกร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ลดการใชสาร
เคมี
61,550

61,550

61,550 รอยละของ
ประชาชนในพื้นที่
มีการรวมกลุม
และมีพันธุขาวดี

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
เกษตรกรลดการใช
สารเคมีในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช

- กลุมเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้น
ใหแกครอบครัว
- เกษตรกรมีพันธุ
ขาวที่มีคุณภาพ
- มีการรวมกลุม
สรางกระบวนการ
เรียนรูของกลุม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

- สํานักปลัด
- ศูนยบริการ
และถายถอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร
- สนง.เกษตร
อําเภอ
ลําปลายมาศ

แบบ ผ.01
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๒.๑ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรอินทรีย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๓ ศูนยผลิตขยายพันธุพืชชุมชน
ตําบลทะเมนชัย
(จากแผนงานเกษตร
อําเภอลําปลายมาศ 59)

เพื่อมีสถานที่ขยายพันธุพืช
และเก็บพันธุพืชไวใชเอง
หรือกระจายพันธุภายใน
ชุมชนและขางเคียง

๔ โครงการรณรงคไถกลบฟางขาว
(จากแผนงานเกษตร
อําเภอลําปลายมาศ 59)

- เพื่อรณรงคสงเสริมให
เกษตรกรเห็นความสําคัญใน
การปรับปรุงบํารุงดินโดย
การรณรงคไถกลบฟางขาว
และเปนการแกปญหาการเผา
ฟางขาว
- เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
แกดิน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ชุมชนจัดสรางโรงเรือนเอง
- เจาหนาที่สงเสริมการเกตร
ใหคําแนะนําการคัดเลือก
จัดการพันธุและผลิตขยายพืช
พันธุดี

- พื้นที่ดําเนินการรณรงคไถ
กลบฟางขาว 200 ไร
เกษตรกร 40 ราย
- สามารถไถกลบฟางขาวคิด
เปนน้ําหมักอินทรียวัตถุ
ฟางขาว จํานวน 100 ตัน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
100,000
100,000
100,000 จํานวนศูนย
ผลิตขยายพันธุ
พืชชุมชน

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐ - จํานวนผูเขา
รวมโครงการ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
มีศูนยผลิตขยาย
1. สํานักปลัด
พันธุพืชชุมชนของ 2. ศูนยบริการ
ตําบลทะเมนชัย
และถายถอด
เทคโนโลยีการ
เกษตร
3. สนง.เกษตร
อ. ลําปลายมาศ
- เกษตรกรมีความรู 1. สํานักปลัด
และเห็นความสําคัญใน 2. ศูนยบริการ
การไถกลบฟางขาว และถายถอด
ปรบปรุงบํารุงดิน
เทคโนโลยีการ
จํานวน 400 ราย เกษตร
- เพิ่มปริมาณอินทรีย 3. สนง.เกษตร
วัตถุใหแกดิน จํานวน อ. ลําปลายมาศ
100 ตัน
- ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น

แบบ ผ.01
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๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
ที่

โครงการ

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดและสรางอาชีพ
ในชุมชน
- เพื่อเสริมสรางความเขม
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน
นําไปสูการจัดปญหาความ
ยากจนในระยะตอไป
- เพื่อนอมนําเศรษฐกิจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝกอบรม หรือใหความ
ชวยเหลือจัดฝกอบรมสมาชิก
ขั้นพื้นฐานและขั้นเพิ่มทักษะ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
เกิดการสรางงาน
กอง
อาชีพและรายได และสรางรายไดใน
สวัสดิการสังคม
เพิ่มขึ้น
ชุมชนสามารถพัฒนา
ใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนได
อยางยั่งยืน

พอเพียงของพอหลวง

๖ โครงการสงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพใหกับผูสูงอายุและ
คนพิการ

(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่อใหผูสูงอายุและ
คนพิการที่สนใจไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมตามวัย
- เพื่อใหผูสูงอายุและ
คนพิการมีรายไดเพิ่มขึ้น
- เพื่อใหผูสูงอายุและคนพิการ

ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

สงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุ
และคนพิการ ใหมีงานทํา
- ผุสุงอายุ
- คนพิการ

30,000

30,000

30,000 - รอยละของผู
สูงอายุและ
คนพิการมี
งานทํา และมี
รายไดเสริม

- ผูสูงอายุและคน
กอง
พิการ มีงานทําในเวลา สวัสดิการสังคม
วาง และมีรายไดเสริม
ในการชวยเหลือ
ตนเองไมเปนภาระ
ใหกับสังคม

แบบ ผ.01

-34-

๒.๒ แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ (ตอ)
ที่

โครงการ

7 อุดหนุนกลุมอาชีพ
"กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด"
(เสนอโดยบานบุตาริต 12)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
- พัฒนาเปนศูนยถายทอด
ภูมิปญญาของชุมชน
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานของทอเสื่อกก

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
30,000
30,000
30,000 จํานวนกลุม
ในการจัดตั้ง

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีความรู
กอง
และมีทักษะในการ
สวัสดิการสังคม
ประกอบอาชีพมากขึ้น

100,000

ประชาชนมีความรู
กอง
และมีทักษะในการ
สวัสดิการสังคม
ประกอบอาชีพมากขึ้น

ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการของกลุม
8 อุดหนุนกลุมอาชีพในเขตพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย

- พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณในการ
ภูมิปญญาของชุมชน
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มทักษะ
- เพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการของกลุม

100,000

100,000 จํานวนกลุมใน
การอุดหนุน
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๒.๓ แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี อุดหนุนโครงการจัดงาน
จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง
บุรีรัมย "โครงการจัดงาน
การทองเที่ยว
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
20,000
20,000
20,000 รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายไดจาก
การทองเที่ยว

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนได
มาทองเที่ยวชม
การจัดการประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
และ ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการถวายเทียนพรรษา
ประจําป 2560
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เชิญชวนประชาชนรวมทําบุญ
- เพื่อเปนการสืบสาน
อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ตักบาตร ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม
ของทองถิ่นใหคงอยูตอไป
ในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
- เพื่อเปนการสงเสริมทะนุ - ถวายเทียนพรรษาและปจจัย
บํารุงพระพุทธศาสนา
บํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา

11 โครงการประเพณีลอยกระทง
ประจําป 2560
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่อเปนการขอขมาตอพระ
แมคงคาที่เราไดอาศัยน้ํากิน
น้ําใชและไดทิ้งปฏิกูลลงแมน้ํา
- เพื่อเปนการสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูสืบไป

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดรวมกันสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามใหคง
อยูสืบไป

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
30,000
30,000
30,000 รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
พุทธศาสนิกชนได
รวมกันบําเพ็ญกุศล
ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

50,000

ประชาชนฟนฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

50,000

50,000 รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

แบบ ผ.01
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
ในการจัดงานรัฐพิธีและ
งานวันสําคัญของทาง
ราชการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
5,000
5,000
5,000 รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
ครุภัณฑที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

12 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันสําคัญของทาง
ราชการ

เพื่อเปนจางเหมาบริการ
เกี่ยวกับการเตรียมการใน
การจัดงานรัชพิธีตางๆ

13 โครงการฟนฟูและรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุเพื่อ

- เพื่อใหเห็นคุณคาและภูมิ
ปญญาของผูสูงอายุ
- เพื่อคนหาและสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
- เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็นและใช
เวลาวางใหเปนประโยชน

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย

30,000

30,000

30,000 จํานวนผูเขา
รับการอบรม

- ผูเขารวมโครงการรู
กอง
จักภูมิปญญาของ
สวัสดิการสังคม
ทองถิ่น
- สามารถนําความรู
ไปถายทอดใหผูอื่น
และนํามาปรับใชใน
การดํารงชีวิตประจํา

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมขนม
ธรรมเนียมที่ดีงามของ

ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย

30,000

30,000

30,000 - รอยละของ
ผูสูงอายุในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย
รวมกิจกรรม

- การแสดงออกถึง
ความกตัญู การ
อนุรักษประเพณี
ทองถิ่น

อนุรักษสืบสานใหคงอยูคู

ลูกหลานสืบไป
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)
14 โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต ประจําป 2560
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

ทองถิ่นใหคงอยูสือไป

กอง
การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

แบบ ผ.01
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๓.๑ แนวทางการพัฒนาดาน อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (ตอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15 อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ - เพื่อสรางจิตสํานึกของคน - คนบุรีรัมยมีจิตสํานึก
ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี รักชาติ จงรักภักดี"
(งานวันสถาปนาเมืองแปะ)
ในสถาบัน มีความรักชาติ
- นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
รักแผนดิน
ชาวตางชาติรูจักจังหวัดบุรีรัมย
- เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีโบราณใหคงอยูและ
สือสานถึงอนุชนรุนหลัง
ที่

โครงการ

16 อุดหนุนโครงการเทศกาลของดี
อําเภอลําปลายมาศ

วัตถุประสงค

- เพื่อสรางจิตสํานึกของคน
ประชาชนในเขตอําเภอ
ในอําเภอลําปลายมาศให
ลําปลายมาศ และอําเภอขาง
เกิดความรักสามัคคี
เคียง
- เพื่อจัดนิทรรศการของดี
อําเภอลําปลายมาศ
- เพื่อใหเกษตรกรไดนํา
ผลผลิตของตัวเองมาวาง
จําหนาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
5,000
5,000
5,000 -ระดับความ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- จังหวัดบุรีรัมย
สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม - กองการศึกษา
ประเพณีโบราณใหคง ศาสนาและ
อยูและสือบสานถึง วัฒนธรรม
อนุชนรุนหลัง

5,000

5,000

5,000 -ระดับความ

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- การสงเสริมและ

- การสงเสริมและ

- ที่วาการอําเภอ
สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
ลําปลายมา
ประเพณีโบราณใหคง - กองสวัสดิการอยูและสือบสานถึง
สังคม
อนุชนรุนหลัง
- ขยายตลาดสินคา
ของเกษตรกร
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๓.๒ แนวทางการพัฒนาสรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน
ที่

โครงการ

17 โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนสุข
(เสนอโดยหมูบาน 4,6,8,9,10
11,12,15,16,17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูนําชุมชน หนวย
งานตางๆ ในตําบลมีความรู
ความเขาใจ ในการบริหาร
งานการพัฒนาทองถิ่น รวม
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม

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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
30,000
30,000
30,000 ผูเขาอบรมมี
ความรู ความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงาน รวม
ถึงมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ผูเขาอบรมมีความ
รู ความเขาใจในการ
พัฒนาทองถิ่นนําคุณธรรมจริยธรรมใชเพื่อ
พัฒนาชมุชนและตน
เอง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.01
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๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กีฬา นันทนาการ และบูรณาการการศึกษา
ที่

โครงการ

18 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)
19 อุดหนุนโครงการกอสราง
อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(จากกรมสงเสริมปกครอง
ทองถิ่น)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิด
เด็ก เยาวชนและผูรวมงานใน
กลาทํา กลาแสดง ออกในสิ่ง เขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
ที่ดีงาม
จํานวน 10 หมูบาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
40,000

๒๕๖๑
40,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๒
(KPI)
40,000 จํานวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่เขา
รวมงาน

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ
เด็กและเยาวชนได
รับการเสริมสรางเปด
โอกาสใหแสดงออก
ไดรับการพัฒนาใหดี

ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

ขึ้น

- เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ ทําการกอสรางศูนยพัฒนา
ที่ดีและเติบโตตามวัย
เด็กเล็ก
- เพื่อใหเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมีพื้นที่
สําหรับการศึกษาเลาเรียน

2,956,000

2,956,000

2,956,000 ระะดับความ

พึงพอใจตอ
ผูปกครอง เด็ก

- เด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดมี
สถานที่สําหรับศึกษา
- เปนสถานที่สําหรับ
สงเสริมพัฒนาการ
ใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01
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๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กีฬา นันทนาการ และบูรณาการการศึกษา (ตอ)
ที่

โครงการ

20 อุดหนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด อบต.ทะเมนชัย

21 อาหารเสริม (นม)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- เพื่อสนับสนุนอาหาร

- เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน

2,533,200

2,533,200

กลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียน

เจริญเติมโตตาม

อนามัยที่ดีและ เจริญ

ในสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง

วัย

เติบโตตามวัย
- นักเรียนไดรับสาร
อาหารครบ 5 หมู

- เพื่อใหนักเรียนมีรางกาย
แข็งแรง มีโภชนาการที่ดี

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

- โรงเรียนบานหนองไทร
- โรงเรียนบาหนองบัว
- โรงเรียนบานหนองมวง
- โรงเรียนบานบริหารชนบท
- ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ
1,081,920

1,081,920

๒๕๖๒

2,533,200 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ

1,081,920 - เด็กในเขตพื้นที่ - นักเรียนมีสุขภาพ

มีสุขภาพแข็งแรง แข็งแรง มีโภชนา
การที่ดี

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กีฬา นันทนาการ และบูรณาการการศึกษา (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22 โครงการแขงขันกีฬาประจํา
- เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ประจํา และการออกกําลังกายและรู
จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ป 2560
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 - เพื่อเสริมสรางความรัก
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
และรูอ ภัย ภายในชุมชน
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เด็ก เยาวชน และประชาชน

ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย
ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
- เด็ก เยาวชน และประชาชน

เกิดความรัก ความสามัคคี
ภายในชุมชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
200,000
200,000
200,000 - รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

แบบ ผ.01

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

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01
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๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
23 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค - เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชน นักเรียน
เกี่ยวกับการปองกันโรค
ไขเลือดออก โรคเอสด และ
นักศึกษา เยาวชน
ไขเลือดออก
โรคอุบัติใหม
ในพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9 - เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง
เจตคติในการครองตนใน
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
สังคม อยางเปนระบบ
(จากแผนชุมชน ป 59)
- เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจในการปองกันโรค
ติดตอชนิดใหมๆ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 รอยละของผูเขา ผูเขารับการอบรม
รับการอบรมเขาใจ รูจกั ปองกันโรคตางๆ
เกี่ยวกับโรคตางๆ ที่จะเกิดขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข

24 โครงการซอมแซมครุภัณฑ
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

- เพื่อซอมแซมครุภัณฑให - ซอมครุภัณฑเครื่องพน
คงสภาพที่สามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณีอื่นๆ

10,000

10,000

10,000 - เครื่องมือ
- ไดเครื่องมือ
เครื่องใช มีพอใช เครื่องใชที่พรอมใช
งาน

งาน
สาธารณสุข

25 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

- สนับสนุนงานบริการดาน
สาธารณสุขในพื้นที่

150,000

150,000

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

งาน
สาธารณสุข

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- อุดหนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ทะเมนชัย

แบบ ผ.01
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๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

26 โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ

27 โครงการอบรมใหความรูดาน
โภชนาการ และการดูแลรักษา
สุขภาพแกประชาชน
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ควบคุมและปองกันการ
- จัดกิจกรรมรณรงคและ
แพรระบาดของโรค เชน
ปองกันโรคตางๆ
โรคประจําถิ่น หรือโรค
- รณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย
ระบาดรายแรงที่เกิดตามฤดู หยอดทรายอะเบท พนหมอก
กาล เชน โรคฉี่หนู โรคไข
ควันกําจัดยุงลาย
หวัดนก ไขหวัดสายพันธุใหม - จัดซื้อน้ํายาเคมีในการกําจัด
ฯลฯ
ยุง จํานวน 80 ขวดตอป
- เพื่อปองกันและควบคุม
- จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํา
ไมใหเกิดการแพรระบาดโรค ยุงลายจํานวน 30 ขวดตอป
ไขเลือดออก
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและน้ํามัน
หลอลื่น
วัตถุประสงค

- เพื่อใหความรู ความเขาใจ - ประชาชนในพื้นทีตําบล
ที่ถูกตองเกี่ยวกับโภชนาการ ทะเมนชัย
กับสุขภาพ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
330,000
330,000
330,000 - พื้นที่ปราศจาก - พื้นที่ตําบล
โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก
โรคไขเลือดออก

20,000

20,000

20,000 - รอยละของ
ประชาชนมี
ความรูดาน
โภชนาการ

- ผูเขารับการอบรม
มีความรูเรื่อง
โภชนาการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข

งาน
สาธารณสุข

-45-

๓.๔ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย (ตอ)
ที่

โครงการ

28 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนไดรับการ - อุดหนุนใหอาสาสมัคร
ดูแลและการบริการในเบื้อง สาธารณสุข(อสม.) ตาม
ตนสุขภาพอนามัยและมี
โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
สุขภาวะที่สมบูรณแข็งแรง สาธารณสุขแกไขปญหา
มีทักษะในการดูแลตัวเอง
สาธารณสุขในเรื่องตางๆและ
บริการสุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชนจํานวน 10 หมูบาน
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
75,000
75,000
75,000 - ประชาชนได
รับบริการ
สาธารณสุขพื้น
ฐาน

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุข
พื้นฐานมีสุขภาพ
อนามัยและมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ
แข็งแรง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
งาน
สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-46-

๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
ที่

โครงการ

29 โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภกอนวัยอันควร
(แกมใส...วัยเสี่ยง)
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)
๓๐ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุ คนพิการ หญิงตั้งครรภ
และประชาชนทั่วไปไมนอยกวา
๕ ประเภท คือ ทางลาดขึ้นลง/
หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ,คนพิการ
และหญิงตั้งครรภ/ปายสัญลักษณ
/ที่จอดรถ/ศูนยบริการขาวสาร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อลดจํานวนสถิติของเด็ก
- จัดกิจกรรมปองกันและ
วัยรุนที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร
แกไขปญหาการตั้งครรภ
- รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก กอนวัยอันควร
วิธีปองกันที่ถูกวิธี
- เด็กวัยรุนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
30,000
30,000
30,000 - ลดปญหาการ
ตั้งครรภกอน
วัยอันควร

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ลดจํานวนสถิติของ
กอง
เด็กวัยรุนที่ตั้งครรภ สวัสดิการสังคม
กอนวัยอันควร
- เด็กวัยรุนเกิดความ
เขาใจและรูจักวิธีปอง
กันที่ถูกวิธี

- เพื่อใหผูสูงอายุ คนพิการ
หญิงมีครรภ และประชาชน
ทั่วไปในสังคม ไดเขาถึงและ
ใชประโยชนไดตามมติ ครม.
โดยใหจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน
- ผูสูงอายุ คนพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เปนการเตรียมความพรอม
ในการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

100,000

- ประชาชนทั่วไป
กอง
คนพิการ ผูสุงอายุ
สวัสดิการสังคม
ไดใชประโยชน
จากสิ่งอํานวยความ
สะดวกไดจริง และ
มีความพรอมในการ
รับประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค

- ติดตั้งราวเกาะจับทางลาด
- ติดตั้งราวเกาะจับในหองน้ํา
- สัญลักษณที่จอดรถคนพิการ

- กอสรางทางราด ขึ้น-ลง
- หองน้ําสําหรับผูสูงอายุ
คนพิการและหญิงตั้งครรภ
- ปายสัญลักษณ
- ศูนยบริการขาวสาร

100,000

100,000 - รอยละของ
ผูพิการ และ
ผูมาใช

แบบ ผ.01
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๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

31 เบี้ยยังชีพผูพิการ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูพิการ

32 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

- เพื่อใหการสงเคราะห
ผูปวยเอดส

33 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพให
กับผูสูงอายุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ผูพิการ จํานวน 197 คน

๒๕๖๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
๒๕๖๒

1,891,200

1,891,200

- จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย
เอดส จํานวน 15 คน

90,000

90,000

- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป

6,010,800

6,010,800

จํานวน 438 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป

จํานวน 207 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป

จํานวน 94 คน
- ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป

จํานวน 18 คน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1,891,200 - รอยละของ
- ผูพิการไดรับการ
ผูพิการใน
เอาใจใส และมี
พื้นที่ อบต.
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีความเปนอยูที่ดี

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการสังคม

90,000 - รอยละของ
- ผูปวยเอดสไดรับ
จํานวนผูติดเชื้อ การเอาใจใสและมี
มีความเปนอยูที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการสังคม

6,010,800 - รอยละของ

ผูสูงอายุใน
พื้นที่ อบต.
มีความเปนอยูที่ดี

- ผูสูงอายุ ไดรับการ
กอง
เอาใจใส และมี
สวัสดิการสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แบบ ผ.01

-48-

๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

34 อุดหนุนโครงการศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่อเปนการเสริมสราง
ความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัวและลดชองวาง
ระหวางวัย

35 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสในสังคม
(ผูปวยเอดส และครอบครัว)
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่ออบรมใหความรูแก
ผูปวยเอดส
- เพื่อสรางกําลังใจใหกับกลุม
ผูปวยเอดส ใหเห็นคุณคา
ของชีวิตและพรอมที่จะ
ดํารงชีวิตตอไป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ
ใหกับครอบครัว ในเขต
ตําบลทะเมนชัย

- ผูปวยเอดสและผู
ที่ไดรับผลกระทบ
(คนในครอบครัว
ผูปวยเอดส)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
10,000
10,000
10,000 - ครอบครัวใน
หมูบานมีภูมิคุม
กันเปนรั้วที่มี
ความเขมแข็ง

30,000

30,000

30,000 - จํานวนคนที่
เขารับการอบรม

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เกิดความรัก ความ
กอง
เขาใจซึ่งกัน
สวัสดิการสังคม

- ผูปวยมีกําลังใจ
สามารถที่จะดําเนิน
ชีวิตตอไปอยางมี
ความสุข

กอง
สวัสดิการสังคม

แบบ ผ.01
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๓.๕ แนวทางการพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน (ตอ)
ที่

โครงการ

36 โครงการยุติความรุนแรงตอเด็ก
สตรี และคนในครอบครัว
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

37 อุดหนุนโครงการหารายไดเพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อแกไขปญหาความรุนแรง ประชาชน เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ตอเด็ก สตรี และคนใน
สมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว ไมใหตกเปนเหยื่อ และผูพิการ ฯลฯ
ของการกระทํารุนแง
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
มีความรู ความเขาใจ มี
เจตคติที่เหมาะสม ตระหนัก
ในสิทธิเด็กและสตรี
หลีกเลี่ยงการเปนผูกระทํา
ความรุนแรงและเปนผูถูก
กระทํา
วัตถุประสงค

- เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมยในการจัด
กิจกรรมอันเปน
สาธารณประโยชน

- อุดหนุนงบประมาณให
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
30,000
30,000
30,000 - จํานวนผู
- สมาชิกครอบครัว
กอง
เขารวมโครงการ ตะหนักถือความสําคัญ สวัสดิการสังคม
ของสถาบันครอบครัว
เขาใจหลักการดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม
- ทุกคนในครอบครัว
ไดรับการปลูกฝงสํานึก
ที่ดี ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของบทบาท

หนาที่ตนเองตอบุคคล
ในครอบครัว
๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ - ประชาชนใน
จังหวัดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มี
หนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการ
พัฒนา

- ประชาชนใน
จังหวัดบุรีรัมย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีหนวยงานที่เปน
ศูนยกลางการประสาน

งาน

กอง
สวัสดิการสังคม

แบบ ผ.01
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๓.๖ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ดําเนินการหรือสนับสนุน
การชวยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยตางๆ

38 โครงการปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบสาธารภัยและ
ภัยพิบัติตางๆ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- ดําเนินการชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบภัย
รวมถึงการปองกันภัยตางๆ

39 โครงการจัดสงน้ําอุปโภค
บริโภค เพื่อบรรเทาภัยแลง
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่อชวยเหลือประชาชนใน - จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค
ภาวะขาดแคลนน้ําสําหรับ บริโภค เพิ่มเติมใหกับประชาชน
การอุปโภค บริโภค
ที่เดือดรอนในพื้นที่

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 - ผูประสบภัยได - ประชาชนที่ประสบภัย
รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ
เบื้องตน
เบื้องตนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

10,000

10,000

10,000 - ประชาชนไดรับ - ประชาชนมีน้ําใช
น้ําสําหรับอุปโภค เพียงพอในหนาแลง
บริโภค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบ ผ.01
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๓.๖ แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตอ)
ที่

โครงการ

40 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

41 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แกโรงเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหเยาวชนไดรับรูถึง - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ปญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด
และกลุม เสี่ยงในเขตพื้นที่
- เพื่อสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน
การตอตานและปองกันการ
แพรระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน
- เพื่อสนับสนุนใหกับโรงเรียน

- สนับสนุน/อุดหนุนงบประมาณ

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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
50,000
50,000
50,000 - จํานวนผูเขารับ - เยาวชนรับรูปญหา
การอบรม
และพิษภัยของ
ยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

เปนแกนนําในการปองกัน

และตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด
25,000

25,000

25,000 - ปญหา
ยาเสพติดลดลง

- เยาวชน รูอันตราย
จากยาเสพติด
- เยาวชนสามารถ
เปนแกนนําในการ
ปองกันและตอตาน
การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในสถาน
ศึกษา

สํานักปลัด

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
ที่

โครงการ

42 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด
จากบานนางจันทร แซกรัมย
บานเลขที่ 294/3 ถึงหนาวัด
อัมพวันหนองมวง ต.ทะเมนชัย
(เสนอโดยบานหนองมวง 4)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก เฉลี่ย
0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
100,000
100,000
100,000 สามารถระบาย มีรางระบายน้ํา
น้ําไดกวารอยละ สามารถระบายน้ําได
80
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

-53-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6
บานบริหารชนบท
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
เชื่อม หมูที่ 9 บานหนองไฮ
ต. ตลาดโพธิ์ อ.ลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500
มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร
ในชีวิตและทรัพยสิน
พรอมงานวางทอคอนกรีตเสริม
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
เหล็ก
และฝุนละอองในถนน
วัตถุประสงค

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
เสริมเหล็กสายจากบานนางอวน สําหรับใชในการคมนาคม
ไชยสาร บานเลขที่ 132
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ถึงนายก่ํา คุตชิตา บานเลขที่ 63 ปลอดภัย และมีมาตรฐาน
บานบริหารชนบท หมูที่ 6
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 6)
(จากแผนชุมชน ป 59)

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

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

7,051,300

7,051,300

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
7,051,300 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ 1. อบจ.
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป

100,000

อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

แบบ ผ.01

-54-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8
บานหนองไทร
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย เชื่อมกับ หมูที่ 3
บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-เพื่อใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,780
มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร
ในชีวิตและทรัพยสิน
พรอมงานวางทอคอนกรีต
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
เสริมเหล็ก
และฝุนละอองในถนน
วัตถุประสงค

46 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อใหน้ําฝนจากหมูบาน
คอนกรีตเสริมเหล็กลงสระหนอง ไหลลงสระหนองไทร
ไทร จากบานนายสุพิศ รอบรู
บานเลขที่143 ถึง สระหนองไทร

หมูที่ 8 บานหนองไทร
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
(เสนอโดยบานหนองไทร 8)
(จากแผนชุมชน ป 59)

ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก เฉลี่ย
0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

1,795,100

1,795,100

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1,795,100 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ 1. อบจ.
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป

200,000 สามารถระบาย
น้ําลงสระ
หนองไทรไดกวา
รอยละ80

มีรองระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ลงสระหนองไทร
เพื่อกักเก็บน้ํา

กองชาง

แบบ ผ.01

-55-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
47 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ เพื่อใหประชาชนและนักเรียน - กวาง 4 ม. ยาว 102 ม.
พรอมลงหินคลุก บานหนองบัว ไดมีถนนสําหรับใชในสัญจร สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดิน
หมูที่ 9 จากบานนายจันทร
ไปมาไดอยางสะดวก
ถมไมนอยกวา 300 ลบ.ม.
วิราศ บานเลขที่ 175 ถึง
พรอมเกรดปรับแตง
ขางโรงเรียนบานหนองบัว
- งานลงหินคลุก กวาง 4 ม.
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
ยาว 102 ม.หนาเฉลี่ย0.10ม.
จ.บุรีรัมย
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
(เสนอโดยบานหนองบัว 9)
40.8 ลบ.ม พรอมเกรดปรับ
(จากแผนชุมชน ป 59)
แตง พรอมติดตั้งปายกอนเขา
ดําเนินการและติดตั้งปายตาม
แบบของ อบต. อยางละ 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
35,000
35,000
35,000 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป

๔๘ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายจากบาน
นายหนูเหล็ง สาระบูรณ
ถึงหนาโรงงานเย็บกระสอบ
บานหนองบัว ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ
(เสนอโดยบานหนองบัว 9)
(จากแผนชุมชน ป 59)

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

กวาง 4.00 ม. ยาว 130 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 200ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการ
ตามแบบของ อบต. จํานวน
1 ปายพรอมติดตั้งปายแนะนํา
โครงการอีก 1 ปายกอนเขา
ดําเนินการ

100,000

100,000 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป

กองชาง

แบบ ผ.01

-56-

๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

49 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายกลางหมูบาน
จากบานนางโฉมยง ปดตาละคะ
บานเลขที่ 99 ถึง บาน
นายชัยวัฒน สุขรัตนบานเลขที1่
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

(เสนอโดยบานหนองมวงนอย 10)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม. ยาว 730 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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
100,000
100,000
100,000 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 80 ขึ้นไป

ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก เฉลี่ย
0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

250,000

(จากแผนชุมชน ป 59)
50 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด
สายจากศาลาประชาคมหมูที่ 11

บานนองน้ําขุน ไปถึงบาน
นางสุนันท เชียงรัมย
หมู 11 บ.หนองน้ําขุน
ต.ทะเมนชัย อ.ลาปลายมาศ
จ.บุรีรัมย
(เสนอโดยบานหนองน้ําขุน 11)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
ไดมาตรฐาน

250,000

250,000 สามารถระบาย มีรางระบายน้ํา
น้ําไดกวารอยละ สามารถระบายน้ําได
80
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

กองชาง

แบบ ผ.01
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

๕๑ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ลงสระหนองเมา จากถนนเสน
บานบุตาริดมาดานหลังศูนยพัฒนา

วัตถุประสงค
เพื่อใหน้ําฝนจากหมูบาน
จากถนน ไหลลงสระ
หนองเมา

เด็ก ผานหลัง อบต. ทะเมนชัย
ลงสระหนองเมา
(เสนอโดยบานหนองมวงใต 15)
(จากแผนชุมชน ป 59)
52 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําเสีย
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว
จากบานนายบัว จําปาแดง
ไดมาตรฐาน
เลขที่ 275 ผานกลางหมูบาน
จนถึงบานนายชัช บุรินรัมย
บานหนองมวงใต
(เสนอโดยบานหนองมวงใต 15)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 3.00 เมตร
ยาว 150 เมตร ลึก เฉลี่ย
1.00 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
200,000
200,000
200,000 สามารถระบาย
น้ําลงสระ
หนองเมาไดกวา
รอยละ80

ขนาดกวาง 0.40 เมตร
ยาว 200.00 เมตร ลึก เฉลี่ย
0.50 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ปาย

250,000

250,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
มีรองระบายน้ํา
สามารถระบายน้ํา
ลงสระหนองเมา
เพื่อกักเก็บน้ํา

250,000 สามารถระบาย มีรางระบายน้ํา
น้ําไดกวารอยละ สามารถระบายน้ําได
80
สะดวกไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

แบบ ผ.01
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๑.๑ แนวทางการพัฒนา การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก (ตอ)
ที่

โครงการ

53 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบานนายบรรจง
ละครจันทร เลขที่ 71 ถึงบาน

นายหนวย พันนา เลขที่ 11
บานนอยพัฒนา หมู 16
(เสนอโดยบานนอยพัฒนา 16)
(จากแผนชุมชน ป 59)

54 โครงการงานเสริมผิวลาดยาง
แอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 16
บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรมย
เชื่อม ตําบลพระครู
อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมีถนน
สําหรับใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย และมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กวาง 4.00 ม. ยาว 160 ม.
หนา 0.15 ม. ปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา 200 ตร.ม.
เสริมไหลทางหินคลุก ขางละ
0.50 ม. ติดตั้งปายโครงการ
ตามแบบของ อบต. จํานวน 1
ปายพรอมติดตั้งปายแนะนํา
โครงการอีก 1 ปายกอนเขา
ดําเนินการ

-เพื่อใหประชาชนสัญจรไป กวาง 6.00 เมตร ยาว 980
มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ในชีวิตและทรัพยสิน
มีพื้นที่ไมนอ ยกวา 8,000 ม.
- เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
ไหลทาง หินคลุก กวางขางละ
และฝุนละอองในถนน
0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 240 ลบ.ม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
100,000
100,000
100,000 อบต.มีถนน
ประชาชนมีถนนเพื่อ
กองชาง
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอยละ 80 ขึ้นไป

1,617,000

1,617,000

1,617,000 อบต.มีถนน

ประชาชนมีถนนเพื่อ 1. อบจ.
สําหรับคมนาคม การสัญจรไปมาสะดวก 2. กองชาง
ไดอยางสะดวก และลดอุบัติเหตุ
รอละ 70 ขึ้นไป
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๑.๒ แนวทางการพัฒนา ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ที่

โครงการ

๕๕ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ลําปลายมาศ
- โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ
- โครงการติดตั้งโคมไฟฟา
สองสวางสาธารณะ
- โครงการซอมแซมไฟฟา
แสงสวางสาธารณะ
- โครงการวางสายดับ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหพื้นที่มีไฟฟาสาธารณะ - ดําเนินการ/อุดหนุนหนวยงาน

(ไฟทาง)สองสวางคลอบคลุม การไฟฟา ติดตั้งขยายเขตแนว
- เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เกษตร
และทรัพยสินของประชาชน
ในเวลากลางคืน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
200,000
200,000
200,000 มีไฟฟา
สาธารณะเพิ่มขึ้น
อาชญากรรม
ในพื้นที่ลดลง

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
- มีไฟฟาสองสวางใน
เวลากลางคืน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01
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๑.๓ แนวทางการในการพัฒนา ดานแหลงเก็บน้ํา
ที่

โครงการ

56 โครงการขุดลอกสระหนองไทร
แหลงน้ําสาธารณะพื้นที่ หมู 8
บานหนองไทร
(เสนอโดยบานหนองไทร 8)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา
- ขุดลอกสระหนองไทร
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 บานหนองไทร
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ขนาด กวาง 140 เมตร
ประชาชนในพื้นที่ หมู 8
ยาว 140 เมตร ลึก 5.00 เมตร
วัตถุประสงค

๒๕๖๐

2,195,000

งบประมาณและที่มา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
2,195,000

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

ตัวชี้วัด
(KPI)
2,195,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- มีแหลงกักเก็บน้ํา

เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
1. อบจ.
2. กองชาง

66,542ลูกบาศกเมตรพรอม
ระบบทอระบายน้ํา และ
สรางถนนดินเพื่อการเกษตร
๕๗ โครงการขุดลอกลําหวยบุตาริด
หมูที่ 12 บานบุตาริด
(เสนอโดยบานบุตาริด 12)
(จากแผนชุมชน ป 59)

- เพื่อบํารุงรักษาแหลงน้ํา

- ขนาด กวาง 12 เมตร
และกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย
และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร ปริมาณดินขุด
ประชาชนในพื้นที่ หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม.
บานบุตาริด

273,000

273,000

273,000 - รอยละของ
ประชาชนในพื้น
ที่ที่จะไดรับ
ประโยชนจาก
แหลงน้ํา

- มีแหลงกักเก็บน้ํา

เพื่อใชประโยชน
อุปโภคบริโภค และ
ทําเกษตร

กองชาง

แบบ ผ.01
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๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
ที่

โครงการ

58 โครงการกอสรางระบบประปา
หมูที่ 6 บานบริหารชนบท
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 6)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อซอมแซมระบบน้ําประปา จัดซื้อถัง
ใหกับหมูบานชนบท
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
100,000
100,000
100,000 มีระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีน้ําไว
อุปโภค บริโภคอยาง
เพียงพอ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

59 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อกอสราง/ซอมแซม
หมูที่ 10 บานนอยพัฒนา
ระบบประปา
(เสนอโดยบานบริหารชนบท 10)
(จากแผนชุมชน ป 59)

กอสราง/ซอมแซมประปา
หมูบานพรอมขยายเขตทอเมนต
ประปาภายในหมูบาน

100,000

100,000

100,000 กิจการประปา
ของหมูบานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

กองชาง

60 โครงการวางทอเมนตระบบ
ประปาภายในหมูบานหมูที่ 12
บานบุตาริด
(เสนอโดยบานบุตาริด 12)
(จากแผนชุมชน ป 59)

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบานพรอมขยายเขตทอ
เมนตประปาภายในหมูบาน
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

100,000

100,000

100,000 กิจการประปา
ของหมูบานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

กองชาง

เพื่อใชในกิจการประปา

แบบ ผ.01
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๑.๔ แนวทางการในการพัฒนา การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา (ตอ)
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับรุงระบบประปา
หมูบานพรอมขยายเขตทอ
เมนตประปาภายในหมูบาน
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
100,000
100,000
100,000 กิจการประปา
ของหมูบานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
กิจการประปาของ
กองชาง
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

ปรับรุงระบบประปา
หมูบานพรอมขยายเขตทอ
เมนตประปาภายในหมูบาน
จํานวน 1 ระบบ พรอมติดตั้ง
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

100,000

100,000

100,000 รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

- กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
- ประชาชนมี
น้ําอุปโภค บริโภค

กองชาง

๖๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ํา
- เพื่อแกไขปญหาความเดือด พัฒนาแหลงน้ําบาดาลใน
ประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
รอนในภาวะขาดแคลนน้ํา หมูบ านที่ยังไมมีระบบประปา
หมูที่ 17 บานใหมอัมพวัน
อุปโภคบริโภคของประชาชน และแหลงน้ําผิวดิน
(เสนอโดยบานใหมอัมพวัน 17) - เพือ่ ประชาชนมีคุณภาพ
(จากแผนชุมชน ป 59)
ชีวิตใหดีขึ้น ทุกหมูบานมีน้ํา
สะอาดใชอุปโภคบริโภค
อยางเพียงพอ และทั่วถึง

100,000

100,000

100,000 รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

- กิจการประปาของ
หมูบานมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
- ประชาชนมี
น้ําอุปโภค บริโภค

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๖๑ โครงการวางทอเมนตระบบ
เพื่อใชในกิจการประปา
ประปาภายในหมูบาน หมูที่ 16
(เสนอโดยบานนอยพัฒนา 16)
(จากแผนชุมชน ป 59)

๖๒ โครงการวางทอเมนตระบบ
ประปาภายในหมูบาน
หมูที่ 17บานใหมอัมพวัน
(เสนอโดยบานใหมอัมพวัน 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําไว
อุปโภค บริโภค
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๑.๕ แนวทางในการพัฒนาดาน ผังเมือง
ที่

โครงการ

๖๔ โครงการจัดวางผังเมืองรวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อประชุมรับฟงความ
- ประชุมภาคประชาชน และ
คิดเห็นภาคประชาชน และที่ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของในการมีสวนรวม
- เพื่อใหพื้นที่ตําบลทะเมนชัย
มีความเปนระเบียบ
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - รอยละ 60
ของประชาชน
เปนระเบียบ

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- มีกฎกระทรวง
บังคับใช
- ชุมชนมีความเปน
ระเบียบในสวนของ
การแบงแยกสัดสวน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และ ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

65 โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
- สงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
- สงเสริมสนับสนุนให ชุมชน
เปนเมืองนาอยู สวยงาม
และประชาชนมีคุณภาพ

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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
20,000
20,000
20,000 -มีพื้นที่
สีเขียวใหชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- ทําใหมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นตามโครงการฯ
เพื่อบรรเทาปญหา
ภาวะโลกรอน
- อปท.และประชาชน

ไดมีสวนรวมในการ
รักษาธรรมชาติ
- ประชาชนเกิดจิต
สํานึกในการดูและ
รักษาทรัพยากร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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แบบ ผ.01

๔.๒ แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่

โครงการ

66 โครงการฝกอบรมชุมชน
ปลอดขยะ
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อใหประชาชนมีจิตสํานึก - จัดอบรมใหความรูแก
ในการทิ้งขยะ และรักษา
เยาวชนและประชาชนที่สนใจ
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน
- จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ
- เพื่อรณรงคสรางจิตสํานึก ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก
ในการทิ้งขยะ และรักษา
ขยะในชุมชน
- เพื่อสรางรูปแบบการจัด - นําขยะอินทรียมาทําน้ําสกัด
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ชีวภาพเพื่อใชในการเกษตร
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก
เพิ่มรายไดอีกรูปแบบหนึ่ง ขยะอินทรีย
วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
40,000
40,000
40,000 - ปริมาณขยะ
ลดนอยลง
- เพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เยาวชนและ
งานสาธารณสุข
ประชาชนมีจิตสํานึก
ที่ดีในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใน
การทิ้งขยะ
- ปริมาณขยะลดลง
- ปริมาณขยะอินทรีย
ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
สามารถใชประโยชย
ไดหลากหลายขึ้น

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย ที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

67 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และจัดเวทีประชาคมในการจัด
ทําแผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป
และแผนหมูบาน

- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาของ
อปท. พ.ศ. 2548
- เพื่อใหประชาชนในชุมชน
ไดมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาชุมชนและแผน
พัฒนาชุมชน เพื่อสนองตอ
การแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชน

68 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาและผูบริหารทองถิ่น

- เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระ หรือ
มีการเลือกตั้งซอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- จัดประชุมประชาคมราษฎร

ทุกครัวเรือนในชุมชน
จํานวน 10 หมูบาน
- หนวยงานภาครัฐ เอกชน
องคกรเอกชน
- ผูนําชุมชน กํานัน
ผูใหญบาน
- คณะกรรมการแผนพัฒนา
สามป

- ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ
กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซอม

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
20,000
20,000
20,000 - ผลการดําเนิน
บรรลุตามแผน
รอยละ 70

50,000

50,000

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- สงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
- ประชาชนมีสวน
รวมในการบริหาร
จัดการทองถิ่น
- ทุกสวนใหเขามามี
สวนรวมในการ
กําหนดความตองการ
แกไขปญหาเสนอแนะ
ขอคิดเห็น แผนงาน
โครงการอันเปนสวน
รวม

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

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
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๕.๒ แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่

โครงการ

69 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของผูบริหาร
สมาชิก พนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และผูนําชุมชนในเขต
พื้นที่ อบต.ทะเมนชัย
(เสนอโดยหมูบาน 4,6,8,9,10
11,12,15,16,17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิก และ
พนักงานสวนตําบลไดศึกษา
ดูงานใหมีความรูความ
สามารถเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อจายคาใชจายในการ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

บุคลากรของ อบต.
และผูนําชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.ทะเมนชัย
ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก
สูตรตางๆ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
400,000
400,000
400,000 - คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
บุคลากร อบต.
มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

แบบ ผ.01

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานของ
ทั้ง 5 สวน
พนักงานสวนตําบล 1. สํานักปลัด
ลูกจางมีประสิทธิภาพ 2. กองคลัง
- ใหบุคลากรมีความรู 3. กองชาง
ความเขาใจ ในการ 4. กองการศึกษาฯ
พัฒนาตนเอง พัฒนา 5. กอง
ชุมชนตามแนวปรัชญา สวัสดิการสังคม
เศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.01
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๕.๓ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สรางเครื่องมือเพื่อใหการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

70 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

- เพื่อใหระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

71 โครงการใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

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

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
200,000
200,000
200,000 จํานวนประชาชน จัดเก็บภาษีไดครบถวน กองชาง
ผูมีหนาที่เสียภาษี ยิง่ ขึ้น

10,000

10,000

10,000 - อบต.มีรายได
ในการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น

- ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทางเพื่อมาชําระภาษี

- อบต.มีรายไดใน
การจัดเก็บภาษี
เพิ่มมาขึ้น
- อบต.มีประสิทธิ
ภาพในการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้น

กองคลัง

แบบ ผ.01
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๕.๔ แนวทางการพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ที่

โครงการ

72 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช เพื่อการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีเครื่อง เครื่องใช
อยางเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร เชน คอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร
เครื่องพิมพดีด ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
200,000
200,000
200,000 - อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

2. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ สํานักงาน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
- มีเครื่องมือ เครื่อง
ใช อยางเพียงพอ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก

4. กองการศึกษาฯ

ยิ่งขึ้น

5. กองสวัสดิการสังคม

เชน โตะ เกาอี้ โตะหมูบูชา ตู-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง

6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เก็บเอกสาร เต็นท พัดลม โทรศัพท

ชุดโซฟา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ
ตูลําโพงอเนกประสงค ปากกา

เครื่องเลน VDO กระดาษ
ผามาน ฯลฯ
73 โครงการกอสรางสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

เพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน จัดสรางอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล สถานที่ทําการและอาคาร
ทะเมนชัย
อเนกประสงคอื่นๆที่เกี่ยวของ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนรอย
ละ 90 ไดรับ

ความสะดวกใน
การมาใชบริการ

อบต.มีสถานที่ทําการ
ที่มีประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชน
อยางเหมาะสม

กองชาง

แบบ ผ.01
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๕.๔ แนวทางการพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา/ จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (ตอ)
ที่

โครงการ

74 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
พรอมอุปกรณ อบต.ทะเมนชัย

วัตถุประสงค
- เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับขาราชการ ลูกจาง
พนักงาน และประชาชนที่มา
ติดตอราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
พรอมอุปกรณครบชุด

75 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ - เพื่ออํานวยความสะดวก - ปรับปรุงสถานที่บริเวณรอบ
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย
ใหกับขาราชการ ลูกจาง
สํานักงาน อบต.ทะเมนชัย
พนักงาน และประชาชนที่มา ใหดูสะอาดตา
ติดตอราชการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนรอย
ละ 90 ไดรับ

ความสะดวกใน
การมาใชบริการ
100,000

100,000

100,000 ประชาชนรอย
ละ 90 ไดรับ

ความสะดวกใน
การมาใชบริการ

ผลลัพธที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
อบต.มีสถานที่ทําการ 1. สํานักปลัด
ที่มีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง
การบริการประชาชน
อยางเหมาะสม
อบต.มีสถานที่ทําการ 1. สํานักปลัด
ที่มีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง
การบริการประชาชน
อยางเหมาะสม

แบบ ผ.01
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๕.๕ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

76 โครงการอบรมสงเสริมความรู
ดานกฎหมาย
(เสนอโดยหมูบาน 4 ,6, 8, 9
10, 11, 12, 15 ,16, 17)
(จากแผนชุมชน ป 59)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเผยแพรความรูและสราง ฝกอบรมฯ ประกอบดวยการ
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย บรรยาย และการสาธิต
ใหประชาชนไดรับทราบและ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ปฏิบัติตาม
และประชาชน
วัตถุประสงค

77 โครงการขอรับการสนับสนุนการ - เพื่อใหมีสถานที่ใหบริการ
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม
ประชาชนทั่วไป
หองศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อ - เพื่อให อปท. ในเขตพื้นที่
อ.ลําปลายมาศ ทั้ง 17 แหง
จัดจางของหนวยการบริหาร
สามารถหมุนเวียน มาใช
ราชการสวนทองถิ่น
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย บริการหองศูนยรวมขอมูล
ขาวสาร เพื่อการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ 2560
ของ อปท.ไดตลอดเวลา

- งบประมาณ อบต.ทะเมนชัย

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
(KPI)
จะไดรับ
20,000
20,000
20,000 - ประชาชน
ประชาชนมีความรู
รอยละ 80ไดรับ ความเขาใจเกีย่ วกับ
ขอมูลที่ถูกตอง กฎหมายเพิ่มมากขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

850,000

850,000

850,000 - มีศูนยรวบรวม - ศูนยขอมูลขาวสารฯ
มีผูดูแลและสามารถใช
ขอมูลขาวสาร
จัดซื้อจัดจาง
ประโยชนในการ
ที่พรอมบริการ ปฏิบัติราชการได

สํานักปลัด

20,000

20,000

20,000 - ประชาชนรอยละ - ผูรับการอบรม
70 ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม แผนชีวิต
แผนชีวิตหมูบาน หมูบานสันติสุข 9 ดี
สันติสุข 9 ดี

สํานักปลัด

จํานวน 50,000.- บาท
- เทศบาลตําบล จํานวน 2 แหง

แหงละ 50,000.- บาท
- อบต. จํานวน 14 แหงๆละ
50,000.-

78 โครงการอบรมใหความรูการจัด - เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยว - จัดอบรมใหกับ ผูนําชุมชน
ทําแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี กับแผนชีวิตหมูบานสันติสุข ประชาชน และบุคลากร
9 ดี

ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02/1
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ตามกรอบการประสาน / ยุทธศาสตร ที.่ .............................................................................................................
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ที่
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมูที่ 6
บานบริหารชนบท ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย เชื่อม หมูที่ 9 บานหนองไฮ ต.ตลาดโพธิ์
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

ป 2560
7,051,300.00

งบประมาณ
ป 2561
ป 2562
7,051,300.00
7,051,300.00

รวม
21,153,900.00

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

๒

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูที่ 8
บานหนองไทร ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
เชื่อมกับ หมูที่ 3 บานหนองเจาหัว ต.บุโพธิ์
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย

1,795,100.00

1,795,100.00

1,795,100.00

5,385,300.00

กองชาง

3

โครงการงานเสริมผิวลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 16
บานนอยพัฒนา ตําบลทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรมย เชื่อม ตําบลพระครู อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย

1,617,000.00

1,617,000.00

1,617,000.00

4,851,000.00

กองชาง

10,463,400.00

10,463,400.00

10,463,400.00

31,390,200.00

รวมทั้งสิ้นจํานวน

3

โครงการ

ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 03

สวนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตร
๑) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา
และระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
1.2 ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
1.3 พัฒนาแหลงแหลงเก็บน้ํา
1.4 การกอสรางและขยายเขตการบริการประปา
๑.๕ แนวทางในการพัฒนาดานผังเมือง
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.๑ สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรอินทรีย
2.2 สงเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
2.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
รวม

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

13

11,898,400

13

11,898,400

13

11,898,400

39

35,695,200

๑

๒๐๐,๐๐๐

๑

200,000

1

200,000

3

600,000

๒
๖
๑

๒,๔๖๘,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
15,186,400

๒
๖
๑

2,468,000
600,000
20,000
15,186,400

2
6
๑

2,468,000
600,000
20,000
15,186,400

6
18
3

7,404,000
1,800,000
60,000
45,559,200

๒๗๖,๕๕๐
๑๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๔
๔
๑

๒๗๖,๕๕๐
๑๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๔
๔
๑

๒๗๖,๕๕๐
๑๙๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๑๒
๑๒
๓

23
๔
๔
๑
9

486,550

23

9

486,550

23

9

486,550

69

๘๒๙,๖๕๐
๕๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
27

1,459,650

แบบ ผ. 03
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ยุทธศาสตร
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
3.2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของประชาชน
๓.๓ แนวทางการพัฒนาดาน กีฬา นันทนาการ
และบูรณาการการศึกษา
3.4 การสงเสริมสุขภาพและอนามัย
3.5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
3.6 แนวทางการพัฒนาดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม
4.2 การบริหารจัดการและรณรงณการกําจัดขยะมูลฝอย
รวม

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๗

๑๕๕,๐๐๐

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๗

๑๕๕,๐๐๐

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
๗

๑๕๕,๐๐๐

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๗

๔๖๕,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๑

๓๐,๐๐๐

๓

๙๐,๐๐๐

๕

๖,๘๑๑,๑๒๐

๕

๖,๘๑๑,๑๒๐

๕

๖,๘๑๑,๑๒๐

๑๕

๒๐,๔๓๓,๓๖๐

6
๙
4
๓๒

๖๐๕,๐๐๐
8,202,000
๑๘๕,๐๐๐
15,988,120

6
๙
4

๖๐๕,๐๐๐
8,202,000
๑๘๕,๐๐๐
15,988,120

6
๙
4

๖๐๕,๐๐๐
8,202,000
๑๘๕,๐๐๐
15,988,120

๑๘
๒๗
๑๒

๑,๘๑๕,๐๐๐
๒๔,๖๐๖,๐๐๐
๕๕๕,๐๐๐
47,964,360

1

20,000

๑

๒๐,๐๐๐

๑

๒๐,๐๐๐

๓

๖๐,๐๐๐

1

40,000
60,000

๑

๔๐,๐๐๐
60,000

๑

๔๐,๐๐๐
60,000

๓

๑๒๐,๐๐๐
180,000

2

32

2

32

2

82

6

แบบ ผ. 03
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ยุทธศาสตร
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
5.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถ ในการพัฒนา
5.3 การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
5.4 การพัฒนาการกอสราง/การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
และการบํารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
๕.5 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕60
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕61
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป ๒๕๖2
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๓ ป
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

๒
๑

๗๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๒
๑

๗๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๒
๑

๗๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๖
๓

๒๑๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

๒
๔

๒๑๐,๐๐๐
๗,๓๐๐,๐๐๐

๒
๔

๒๑๐,๐๐๐
๗,๓๐๐,๐๐๐

๒
๔

๒๑๐,๐๐๐
๗,๓๐๐,๐๐๐

๖
๑๒

๖๓๐,๐๐๐
๒๑,๙๐๐,๐๐๐

๓

๘๙๐,๐๐๐

๓

๘๙๐,๐๐๐

๓

๘๙๐,๐๐๐

๙

๒,๖๗๐,๐๐๐

12

8,870,000

12

8,870,000

12

8,870,000

78

40,591,070

78

40,591,070

78

40,591,070

36

26,610,000

220 121,773,210

สวนที่ ๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล

สวนที่ ๔

แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย ที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลและออกพื้นที่สุมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน เพื่อการติดตาม
และประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและใชแบบประเมินความพึง
พอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ และ
การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหสอดคลองกับปญหา
ความตองการและแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และสรุปรายงานผลเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโดยทั่วกันตามลําดับตอไป
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ ผาน
มา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชน
อยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่
จะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล
เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางาน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙
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ของปที่ผานมาอีกดวย โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเปน
แผนผังขั้นตอนได ดังนี้
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
อบต.ทะเมนชัย

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภา
คณะกรรมการพัฒนา

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย ปละ ๑ ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวา ๓๐ วัน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําป ๒๕๕๙
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๔.๑.๒ แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ง
ถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู
ประสิทธิ ภาพของวิ ธีการดํ าเนิ นงานใหลุล วง ค าใชจายโครงการ/กิ จกรรมสูงเกิน กวาที่กําหนดไว
กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุ มคุณภาพของการดํ าเนิ นงาน เสี ยเวลาในการตรวจสอบความขัด แยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรม
การประเมินผล คือ เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและ
การ ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการเพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้น
ไปแลว ซึ่งการประเมินผล เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเปนการ
บงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการ
ไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม มี ๒ แบบ ดังนี้
๑. การประเมินผลเชิงปริมาณ
เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช งบประมาณใน
แตละโครงการโดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการที "ไดกําหนดไวในแผนดําเนินการและจํานวน
งบประมาณทีไดใชจายจริง
๒. การประเมินผลเชิงคุณภาพ
เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน การจัดการอบรม/
ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที ไดกําหนดไวใน แผนพัฒนา
สามปและแผนดําเนินการประจําปโดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็น ของผู
เขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ทีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ
ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
๔.๒.๑ ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ข อ ๒๘ ได กํ า หนดองค ป ระกอบของคณะติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทน
ประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหาร
ทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่
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ประธานคณะกรรมการและกรรมการอี ก หนึ่ ง คนทํ า หน า ที่ เ ลขานุ ก ารของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ข อ ๒๙ ได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไว ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
๔.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบใน
ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากร
ที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุ
แผนที่ กํา หนดไว ได เครื่ องมื อ ที่ ใช ในการติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน ได แ ก แบบติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานของเทศบาลตํ า บลบ า นเหลื่ อ ม ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย การติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของ
โครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใชจายงบประมาณ การ
ติ ด ตามโครงการ/กิ จ กรรมที่ ไ ด รั บ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ตลอดจนป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป เปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการ/
กิจกรรมแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
ได แก แบบประเมิ นความพึ งพอใจของผูที่เกี่ ยวของต อผลการดําเนิ นงานของเทศบาลตํ าบลบ าน
เหลื่อมในภาพรวม ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัด ที่กําหนดไว อีกทั้งการติดตามและ
ประเมิ น ผลด ว ยระบบ e-plan ซึ่ งเทศบาลตํ าบลบ านเหลื่ อม โดยคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1) การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ
ประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรม โดยคํ านึ งถึ งความเหมาะสมของแต ล ะโครงการ/กิ จ กรรม ทั้ ง นี้
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จ
และสรุปเปน รายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานใหผูบริหารทราบ เมื่อสิ้นปงบประมาณให
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยป
ละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหาร
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ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน
ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑
(เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘)
(๒) ไตรมาสที่ ๒
(เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙)
(๓) ไตรมาสที่ ๓
(เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙)
(๔) ไตรมาสที่ ๔
(เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๙
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๕๙
๔.๒.๓ เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาแผนพัฒนาสามปและแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชน
สูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของประชาชน ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมี
แผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ
“ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติ
การดําเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส
และระยะ ๖ เดือน
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
เหลื่อม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบาน
เหลื่อม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
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กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น..................................................................................................................................
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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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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4.3 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
ยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มีอยูแลวจะถูกสงเขาสูองคการบริหารสวนจังหวัด 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
สามารถระดมความคิ ด 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 ผลที่เกิดขึ้ นเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนด
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 ซึ่งจะสงผลใหการวางแผนและการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกัน

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

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

ภาคผนวก

ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิน่
ข การประเมินคุณภาพของแผน

ค ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรื่อง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิน่

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ข การประเมินคุณภาพของแผน

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามปเพื่อ
ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
5.3 จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ
5.4 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเนื่องกับ
ระยะเวลาป (3ป)
5.6 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.7 มีการประมาณที่ผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง
5.8 มีงบประมาณที่ผานมา 3 ปยอนหลัง ตามความเปนจริง
5.9 โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ป ทุกโครงการ
5.10 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ
5.13 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค

10
10
6510
10
60
5
5
3

5.14 หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท.03 แบบ ยท.04

รวม

5
3
4
5
3
5
5
4
5
5
3
100

ประเด็นการพิจารณา

1. สรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปน
การวิเคราะหสภาพการพัฒนาทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เปนองคกรหลักในการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค
ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นที่ตองมีการ
วิเคราะหไดแก
S-Strength(จุดแข็ง) WWeakness(จุดออน)
O-Opportunity(โอกาส)
และ T-Threat(อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการ
วิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดานคือ
สภาพการณ ภายในและสภาพการณภายนอกเพื่อให
รูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการ บริหารและ
บริการกิจการสาธารณะ
2.การประเมินผล
การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผล
การนําแผนพัฒนา ในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม
สามปไปปฏิบัติในเชิง งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่
ปริมาณ
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
3.การประเมินผล
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การนําแผนพัฒนา คือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ
สามปไปปฏิบัติในเชิง โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ
คุณภาพ
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไป
ตามอํานาจหนาทีห่ รือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร สามารถใชการได
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน

คะแนนเต็ม

10

10

10

คะแนนที่ได

ประเด็นการ
พิจารณา
4.แนวทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
5.โครงการพัฒนา
5.1.ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

5.2.กําหนดวัตถุ
ประสงคสอดคลอง
กับโครงการ

5.3.จํานวนวัตถุ
ประสงคมีความ
เหมาะสมกับ
โครงการ

5.4 เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง

รายละเอียดหลักเกณฑ
วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ
จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ
(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พื้นที่ติดตอกัน
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจ
ไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน (Clear objective) โครงการ
ตองการกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความ
เปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (1)มีความ
เปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2)วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได (3)ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด (4)เปนเหตุเปนผล
สอดคลองกับความเปนจริง (5)สงผลตอการบงบอก
เวลาได
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปให
ถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
พื้นที่ดําเนินงาน และรยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
10

60
5

5

5

5

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

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ตอเนื่องสามปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) คาใชจาย (Cost)
เวลา (Time)

3

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ
5 ประการ ในการจัดทําโครงการไดแก 1) ความ
ประหยัด (Economy) 2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปรงใส
(Transparency)
5.7 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
การราคาถูกตองตาม กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
หลักวิธีการ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการ
งบประมาณ
กําหนดราคาและตรวจอบไดในเชิงประจักษ

4

5.8 มีงบประมาณที่
ผานมา 3 ป
ยอนหลัง ตามความ
เปนจริง

3

5.6 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ป ยอนหลัง
ตามหลักความเปนจริง กรณีมี 2 ป ก็ใหแสดง 2 ป
กรณีมี 1 ป ก็ใหแสดลง 1 ป โครงการดังกลาวเปน
โครงการเดียวกันโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว 3 ป
5.9 โครงการแตละ โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและ
โครงการครอบคลุม ครอบคลุมทั้ง 3 ปทุกโครงการ
ระยะเวลา 3 ป ทุก
โครงการ
5.10 มีการกําหนด มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
ตัวชี้วัด (KPI) และ indicator : KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใช
สอดคลองกับ
บอกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใชบอก
วัตถุประสงคและผล ประสิทธิภาพ (efficiency) ได
ที่คาดวาจะไดรับ

5

5

5

ประเด็นพิจารณา
5.11 ตัวชี้วัด (KPI)
วัดไดถูกตองตาม
หลักของการจัดทํา
โครงการ
5.12 ผลที่คาดวา
จะไดรับ สอดคลอง
กับโครงการ
5.13 ผลที่คาดวา
จะไดรับ สอดคลอง
กับวัตถุประสงค
5.14 หนวยงาน
รับผิดชอบหลักสอบ
คลองกับแบบ ยท.
03. และแบบ ยท.
04

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและผล
4
ที่คาดวาจะไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวา
โครงการบรรจุวัตถุประสงคของโครงการ อาจเปนรอย
ละ จํานวน เปนตน
ผลที่คาดวาจะไดรับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงคที่ตอบ
5
ผลวาดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของ
โครงการที่ไดตั้งไว
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
5
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค
หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.
3
04 และ แบบ ผ.01 จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุก
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา โครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

100

ค ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เรื่อง แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

