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๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถิ่นใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
และศั กยภาพของแตละท องถิ่ น และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห งชาติ
ปจจุบันรวมทั้งใหสอดคลองประสานสนับสนุ นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนนโยบายของทองถิ่น และแนวทางตามนโยบาย
หลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยึดถือเป นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสรางคนไทย
ประเทศเข ม แข็ ง เน น บริ ห ารประเทศภายใต ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง จะต องมี ค วามสั ม พั น ธ
สอดคลองกัน
แผนพั ฒนาที่ ทุกองคกรปกครองสว นท องถิ่น จะต องจั ดทํ าในลํ าดั บแรกคือ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึง
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมาย (Goal) เพื่อการพัฒนาในอนาคต ที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม เนื่องจากการ
วางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการปกครอง การ
บริ ห าร การบริ ห ารงานบุ คคล การเงิ น การคลั ง และการปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ก ฎหมาย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเปนอิสระในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และดําเนินการ
ตามแผน แตความเปนอิสระนั้น ไมไดหมายถึงความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาที่ในการจัดการบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับ ดูแล หรือ
ตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.2 กําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีความจําเปนที่จะตองใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐและที่
ทองถิ่นจัดเก็บเอง เพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากที่สุด ดังนั้น การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง เนื่องจากเปน
แผนพัฒนาที่มุงไปสูสถานการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหพัฒนาไปสูสถานการณอนั พึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
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เปลี่ยนแปลง โดยสามารถ จัดสรรทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยูอยางจํากัดใหขับเคลื่อนได
อยางมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลทะเมนชัยตาม
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ตําบลทะเมนชัย

2. เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน

3. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
5. เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันของทุกสวน ทั้งในระดับสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานที่รับผิดชอบ
เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญรวบรวมขอมูล ปญหา ศักยภาพ
ของทองถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนา
มากําหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถิ่นใน
ปจจุบันประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห
ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม หรือขอจากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น ซึ่งเปน
การพิจารณาถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรใน
การดาเนินงานหรือทุนทรัพยขององคกร
จุดออน หมายถึง ขอดอยขององคกรในการดําเนินงาน
โอกาส หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดีขึ้น
อุปสรรค หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลใหการดําเนินงานขององคกรดอยลง
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นขอมูลที่ไดจาก
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน
“จุดหมาย” ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนการตอบคําถามที่วา “ทองถิ่นตองการอะไร ใน
อนาคต”
พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบขายในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องคกรหรือภาพลักษณที่ตองการ นําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการนําเอาวิสัยทัศน
และภารกิ จหลักมาพิจารณากําหนดจุ ดมุงหมาย เพื่อเปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเปนการกําหนดผลสําเร็จที่
ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะตองทําแลว เพื่อพัฒนาทองถิ่นไปใหบรรลุ
ความตองการที่จะเปนในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเมื่อได
ดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถิ่นซึ่งยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร จะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่นเปน การกําหนดปริมาณหรือ
จํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น เพื่ออนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาใหการปฏิบัติงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
2. เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของ
ความรวมมือรวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวม
และเปนพันธกิจรวมกันในองคกรซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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3. เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการ
วิเคราะหขอมูลแตรวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทาง
และความมุงหวังจึงสงผลใหเกิดความมั่น ใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติ งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
4. แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดทั้งปจจัยที่จะสนับสนุนหรือเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคกร

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2.1 สภาพทั่วไป

2.1.1 ที่ตั้ง
๑. ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยอยูหางจากที่วาการอําเภอลําปลาย
มาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๑๓.๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดตําบลตลาดโพธิ์ ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศใต ติ ดตําบลแสลงพัน ตําบลหนองบัวโคก อําเภอลําปลายมาศ จังหวั ด
บุรีรัมย
- ทิศตะวันออก ติดตําบลหนองตาด ตําบลพระครู อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย
- ทิศตะวันตก ติดตําบลหนองคู อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
2. เนื้ อ ที่ ตํ า บลทะเมนชั ย มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ ๓๖.๖ ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
๒๗,๓๔๓.๗๕ ไร (รวมพื้นที่เทศบาลตําบลทะเมนชัย)
ตารางวา

5.

เนื้อที่ตั้ง สํานักงาน คือที่สาธารณประโยชน จํานวน 10 ไร หรือ 4,000

3. ภูมิประเทศ พื้นที่ของตําบลทะเมนชัย มีลักษณะเปนที่ราบเปนสวนใหญ ซึ่ง
พื้นที่ทางดานทิศตะวันออกจะลาดเทไปทางทิศตะวันตก
4. ที่ตั้ง ไมมีเลขที่ อยูในพื้นที่หมูที่ 15 บานหนองมวงใต ตําบลทะเมนชัย อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
5. จัดตั้ง จากสภาตําบลทะเมนชัย เปน องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539
6. ทองถิ่นอื่นในตําบล เทศบาล 1 แหง ไดแก เทศบาลตําบลทะเมนชัย

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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2.1.2 การปกครองแบงออกเปน 10 หมูบาน
ตารางที่ 1 สถิติประชากรชาย/หญิง และจํานวนครัวเรือนระดับตําบล
หมูที่
4
6
8
9
10
11
12
15
16
17

ชื่อหมูบาน
บานหนองมวง
บานบริหารชนบท
บานหนองไทร
บานหนองบัว
บานหนองมวงนอย
บานหนองน้ําขุน
บานบุตาริด
บานหนองมวงใต
บานนอยพัฒนา
บานใหมอัมพวัน
รวม

เพศชาย
(คน)
342
250
456
263
175
325
193
256
276
116
2,652

เพศหญิง
(คน)
376
229
464
269
185
343
237
259
242
134
2,738

รวม
(คน)
718
479
920
532
360
668
430
515
518
250
5,390

จํานวนหลังคา
เรือน(หลัง)
172
124
193
128
97
175
98
125
124
58
1,293

หมายเหตุ

ที่มา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม 2559)
2.1.3 ขอมูลประชากร (1) จํานวนประชากรทั้งสิ้น จํานวน 5,390 คน
(2) จํานวนครัวเรือน
จํานวน 1,293 หลังคาเรือน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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1. กํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน 9 คน ผูชวยผูใหญบาน 21 คน ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบานตําบลทะเมนชัย
ชื่อ-สกุล
กํานัน/ผูใหญบาน
นายแสงจันทร จําปาแดง

วันดํารง
ตําแหนง

หมูที่

ชื่อหมูบาน

4

บานหนองมวง

6

บานบริหารชนบท

8

บานหนองไทร

นางรําไพ อินทะดก

8 ม.ค. 56

9

บานหนองบัว

นายพลากร พูนนอก

30 มิ.ย. 51

10

บานหนองมวงนอย

11

บานหนองน้ําขุน

12

บานบุตาริด

15

บานหนองมวงใต

16

บานนอยพัฒนา

17

บานใหมอัมพวัน

นายนิวัฒน ทองทา

นายวีรพล เสนาไทย
นางมาลี อินทรกําแหง
นายทองคํา ผักชุมแสง
นายบัญชา สาระโท
นายอุดร มีศรี
นายกิตติพงศ ชะรางรัมย
กํานันตําบลทะเมนชัย

14 ม.ค. 52
17 มิ.ย.
2552

25 มิ.ย. 55
5 พ.ย. 51
14 ก.ค. 53
24 ก.ค. 52
11 ก.ย. 52
27 ก.ค. 51

ผูชวยผูใหญบาน
1.นายสมเดช จันทะเมนชัย
2.นายประชิต แซงรัมย
1.นางอําพร ขะรัมย
2.นายสะอาด ณ อุบล
1.นายไพศาล สามีรมั ย
2.นายทองพูน พันธประภา
1.ไกรสร เซ็งรัมย
2.นายวิชัย ชินชะโน
1.นายจันทรเพ็ญ ดีราชรัมย
2.นางบุญจันทร เชือกรัมย
1.นายบุญมี ออกรัมย
2.นายวิชัย ลาลําโกน
1.นายสมพงษ ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต บัวแกว
1.นายพร แสนรัมย
2.นางเดือนเพ็ญ แสนรัมย
1.นายพีระพล ทองพิมาย
2.นายอุบล แผนสมบูรณ
1.นายชุมภู แซงรัมย
2.นายสุกรี แซกรัมย
3.นายสํารวน นองสิน

ตารางที่ 3 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล
หมูที่
ชื่อ – สกุล
16 นายบุญมี เชียงรัมย
8
นายสวาสดิ์ คะเลรัมย
4
นางนารี เลื่อนแสงทอง

ตําแหนง
สารวัตรกํานัน
สารวัตรกํานัน
แพทยประจําตําบล

วันดํารงตําแหนง
16 พ.ย. 51
1 มี.ค. 56
15 ต.ค. 51

หมายเหตุ
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2.1.4 สภาพเศรษฐกิจ
1. การประกอบอาชีพ
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก
- ทํานา ทําไร ทําสวน
- ทอผา
- คาขาย
- รับราชการ
- รับจาง
- เลี้ยงสุกร
5 ฟารม
2. หนวยธุรกิจในตําบล
- สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง (ปมหลอด) จํานวน
- โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวน
- โรงสีขนาดเล็ก
จํานวน
- หอพัก
จํานวน
2.1.5 สภาพสังคม
1. การศึกษา
1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง ไดแก
1) โรงเรียนบานหนองมวง
2) โรงเรียนบานหนองบัว
6) โรงเรียนบานหนองไทร
4) โรงเรียนบานบริหารชนบท
1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1) ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวัน
1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลทะเมนชัย
1) ศูนยบานใหมอัมพวัน หมูที่ 17
2. สถาบันและองคกรทางศาสนา
สถาบันและองคกรทางศาสนา วัด จํานวน 4 แหง ดังนี้
- หมู 4 วัดบานใหมอัมพวัน
- หมู 8 วัดบานหนองไทร
- หมู 9 วัดบานหนองบัว
- หมู 12 วัดบานบุตาริด

6
1
32
1

แหง
แหง
แหง
แหง

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
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2.1.6 ดานสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน
2. อัตราครัวเรือนที่ใชสวมราดน้ํา รอยละ 100

1

แหง

2.1.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- สถานีตํารวจภูธรทะเมนชัย
จํานวน 1 แหง อยูในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย
2.1.8 การบริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม
การคมนาคมสะดวก มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายจากเขตเทศบาล ตําบลทะเมนชัย –
บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง
2. การโทรคมนาคม
- การไฟฟา มีไฟฟาเขาทุกหมูบาน
3. แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําหวย 4 สาย คือ ลําหวยไผ ลําหวยหนองโดน ลําหวยทะเมนชัย
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง
4. แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
จํานวน
1 แหง
- บอโยก
จํานวน
35 แหง
- ประปา
จํานวน
10 แหง
- สระน้ํา
จํานวน
6 แหง

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น มีดังนี้
2.2.1 ขอมูลดานการเมือง

ตารางที่ 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-สกุล
นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย
นายสมพร พูนนอก
นางสมจิต ซอมรัมย
นางสรอย อินทะเว
นางสุทิพย กุตาวัน
นางวิภาวรรณ วันจันทร
นายไสว คะโลรัมย
นายสมศักดิ์ เมืองแพน

ตําแหนง
ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8

วันดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

26 พฤศจิกายน 2556
26 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
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ตารางที่ 4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย (ตอ)
ลําดับ
ที่
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อ-สกุล
นายไพรินทร ชินรัมย
นายสมบัติ ทราบรัมย
นางสาวกองเงิน พุมพวง
นายนนทกร ดวงทอง
นางสายทอง ชารีคาน
นายดี แซกรัมย
นายสนั่น แซมรัมย
นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน
นายปญจพล แสนรัมย
นายวิชัย เซิกรัมย
นายจํานงค ทราบรัมย
นายวิชาญ เพ็งพระจันทร

ตําแหนง
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 15
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 17

วันดํารงตําแหนง

หมายเหตุ

14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556
14 พฤศจิกายน 2556

2.2.2 ฝายบริหาร
ตารางที่ 5 ทําเนียบฝายบริหาร
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-สกุล
นายทองอยู อินทรกําแหง
นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย
นางสมบัติ สีดาสะมา
นายชัยศิลป มีศรี

ตําแหนง

วันดํารงตําแหนง

นายก อบต.ทะเมนชัย
รองนายก อบต.ทะเมนชัย
รองนายก อบต.ทะเมนชัย

14 พฤศจิกายน 2556
2 ธันวาคม 2556
2 ธันวาคม 2556
เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556

การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย นายกองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนฝายบริหารงานดานนโยบาย มีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย จํานวน 2 คน และมีเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และฝาย
ปฏิบัติงานประจํามีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยและลูกจางเปนฝายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนด แบงเปนสวนราชการได 5 สวน ดังนี้
1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. กองสวัสดิการสังคม
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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2.2.3 ฝายขาราชการประจําและลูกจาง
บุคลากร(ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 30 คน ดังนี้
- ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลฯ
จํานวน 5 คน
- ตําแหนงในกองคลังองคการบริหารสวนตําบลฯ
จํานวน 3 คน
- ตําแหนงในกองชางองคการบริหารสวนตําบลฯ
จํานวน 2 คน
- ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคมองคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 2 คน
- ตําแหนงในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
จํานวน 5 คน
องคการบริหารสวนตําบลฯ
- ลูกจางประจํา
จํานวน 1 คน
- ลูกจางตามภารกิจ
จํานวน 5 คน
- ผูดูแลเด็ก
จํานวน 1 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 3 คน
2.2.4 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ระดับประถมศึกษา
จํานวน - คน
ระดับมัธยมตอนตน
จํานวน 1 คน
ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช.
จํานวน 2 คน
ปวส. /อนุปริญญา
จํานวน 2 คน
ระดับปริญญาตรี
จํานวน 16 คน
สูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 6 คน
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แผนผังโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
โครงสราง อบต.ทะเมนชัย

สภา อบต.ทะเมนชัย

นายก อบต.ทะเมนชัย
เลขานุการนายก อบต.

ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย
เลขานุการสภาฯ
รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย

รองปลัด อบต.ทะเมนชัย

สมาชิกสภา อบต.ทะเมนชัย

สํานักปลัด

ปลัด อบต.ทะเมนชัย

กองคลัง

กองชาง

รองนายก อบต.ทะเมนชัย

รองนายก อบต.ทะเมนชัย

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการสังคม
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน)

สํานักงานปลัด
หัวหนาสํานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานนโยบายและแผน
3. งานกฎหมายและคดี
4. งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
5. งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
6. งานสงเสริมการเกษตร

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได
4. งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

1. งานกอสราง
2. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
3. งานผังเมือง
4. งานประสาน
สาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
หัวหนาสวนการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3. งานกิจการโรงเรียน

กองสวัสดิการสังคม
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับตน)
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสังเคราะห
3. งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี
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2.2.6 รายรับขององคการบริหารสวนตําบล
ประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ 2558
- เงินรายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง
- รายไดที่สวนราชการตางๆ จัดเก็บให
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2.2.7 เครื่องมือดานการใหบริการ
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค
- รถยนตนั่งสวนกลาง

จํานวน
จํานวน

30,673,778.69
682,339.05
13,419,513.77
7,712,119.00
8,859,806.87

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1 คัน
1 คัน

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

จุดยืนทางยุทธศาสตร
ประเทศไทยกํ าหนดยุทธศาสตรเ พื่ อสร างสั งคมที่ อยู รว มกัน อย างมี ความสุขด ว ย
ความเสมอภาพเปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแผลง เปนสังคมที่มีคุณภาพ คนมีความมั่นคง
ในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
และกระบวน ทุกภาคสวนไดรับการเสริ มพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนสังคมแหงการเรียนรู มีความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยง
กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคเพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี ค วามมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกัน เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
จากการกําหนดนโยบายเรงดวน และนโยบายสําคัญยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป 2558 ของประเทศไทย และวิสัยทัศจังหวัดบุรีรัมย (Vision) ที่มุงสราง “ศูนยกลางการ
ทองเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข” ดวยยุทธศาสตร (Strategic issues)
การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมี
คุณภาพ การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีการเสริมสรางความเปน
เลิศในการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีศักยภาพดานการเกษตร และมีทุนภายในที่
สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาคํานึงถึงความสมดุล
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คือ
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (National Plan) และนโยบายของรัฐบาล
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น

3.1.1 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
1. ยุทธศาสตรหลัก
1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูลดชีวิตอยางยั่งยืน
3) ยุ ทธศาสตรส รางความเขมแข็ งภาคการเกษตร ความมั่ นคงของอาหาร และ
พลังงาน
4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติมโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7) ยุ ท ธศาสตร ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งการบริ ห ารงานของ
รัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9) ยุทธศาสตรในการปองกันและปรามปรามการทุจริตคอรรับชั่นอยางยั่งยืน
2 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดประเด็นที่เห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบดวย
1) การสรางความปรองดองและสมานฉันท
2) การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
3) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
4) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
5) การจัดการปญหาที่ดินทํากิน
6) การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
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7) การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
8) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
9) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
10) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
11) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
12) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
13) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
14) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
15) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
16) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
17) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ

ปจจุบัน

ถูกตอง
เจาอยูหัว

3 คานิยมหลักของคนไทย
1) มี ค วามรั กชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ซึ่ งเป น สถาบั น หลั กของชาติ ใ น
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 การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่

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

10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัชของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไว พอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของ
ตนเอง
2. นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ
พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร
ประชารัฐขึ้นเพื่อเปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยก
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ฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเปนสํานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือ
กันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติให
เจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให
เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของ
รัฐละประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขายโยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรัก
สามัคคี...”
3. การพัฒนาทองถิ่นดานอื่นๆตามอํานาจหนาที่
3.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1.1 งานด า นการคมนาคมและการขนส ง นํ า ข อ มู ล สภาพเส น ทาง
คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่นใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทอถิ่นโดย
ระบบพิ กัด ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร และทราบว า ถนนสายใดอยู ใ นสภาพใดและจํ า เป น ต อ งปรั บ ปรุ ง
ซอมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามป
3.1.2 งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการเพื่อปองกันน้ําทวม ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
ใหสํารวจขอมูลแหลงน้ําโดระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตรสภาพ และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อ
การพเกษตร อุ ปโภค บริ โภคเพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรื อซอมแซมในแผนพัฒ นาสามปตลอดจน
สํารวจความสมบูรณของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองส งน้ํา หาก
จําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวแผนพัฒนาสามป (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร ของโครงการ
พัฒนาดานเสนทางคมนาคมและแหลงน้ํา เพื่อปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน และเตรียม
ความพรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกตามแนวทางของสํานั ก
งบประมาณ)
3.1.3 งานดานการผั งเมื องและการควบคุ มอาคารควรนํ าผั งเมื อง/ผั ง
ชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผน
3.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอก
ระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ
รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ และผูพิการมีงานทําเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
จัด เก็ บ ข อมู ลเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยเฉพาะด านการเกษตรและแหล งน้ํ า
โดยใหความสําคัญกับขอมูลของการทํานา เชน จํานวนครัวเรือน จํานวนไร ผลผลิต ตนทุนการผลิต
เปนตน ขอมูลแหลงน้ํา เชน แหลงน้ําเขตชลประทาน แหลงน้ํานอกเขตชลประทาน ปริมาณ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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น้ําฝน การนําไปใชเพื่อการเกษตรประเภทการทํานา เปนตน โดยอาจทําเปนยุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาก็ไดภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
3.2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
(1) การสงเสริมแลพัฒนาผูสูงอายุ ใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอไป
อยางทั่วถึง โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อการคาดการณจํานวนของผูสุงอายุที่จะไดรับ
เบี้ ย ยังชี พล ว งหน า และกํา หนดไวในแผนพัฒ นาสามป น อกจากนี้ ควรให ความสําคั ญในเรื่ องของ
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุเชนกัน
(2) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น ควรใหความสําคัญ
ในการจ ายเงิน เบี้ ย ความพิการให คนพิ การอย างครอบคลุ มทั่ ว ถึ ง ตลอดถึ งการดูแลคุ ณภาพชี วิ ต
สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ
(3) สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหความสําคัญ
กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาวาเด็กไดรับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรับอาหารกลางวัน
ครบทุกคนหรือไม เพื่อเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากนี้ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณานําแผนงานโครงการดานการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความเหมาะสม
(4) การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผู
ยากจน ใหมีที่อยูอาศัย
3.2.3 งานดานการศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอก
ระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2.4 การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การรั ก ษาสิ ท ธิ์ ที่
ประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน ควรใหความสําคัญในการจัดทําแผนสิทธิมนุษยชน
เชน สิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัย ดานวัฒนธรรมและศาสนา ดานขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดานการขนสง ดานการเมืองการปกครอง ดานกระบวนการยุติธรรม ดานความ
มั่นคงทางสังคม เปนต น โดยใหถือปฏิบัติ ตามหนังสื อกรมสงเสริมปกครองส วนท องถิ่ น ที่ มท
0810.2/ว867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558
3.2.5 งานการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลามัยของประชาชน
การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคม
และประชาชนทั่วไป
3.2.6 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
(1) งานด านการส งเสริ มประชาธิ ป ไตย สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผูนําชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสาร
เพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ
(2) งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความมั่นคงเพื่อประโยชนสุข
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ของประชาชนในทองถิ่น โดยการเสริมสรางการรับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ปองกัน
และแกไขปญหาขอขัดแขงของประชาชนและสังคม ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกความรักสามัคคีของ
คนในชาติ รวมถึ งการ ประนอมข อพิ พาทและการชว ยเหลื อทางดานข อกฎหมายใหป ระชาชนใน
ทองถิ่น
3.3 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3.1 ข อมู ล การเกิ ด สาธารณภั ย ในท องถิ่ น ให นํ าขอมู ล การเกิ ด สาธารณภั ย ใน
ทองถิ่น เชน อุทกภัย วาติภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลงภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะหหา
แนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เคยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาว ควรหามาตรการเชิงปองกัน และ
กําหนดเปนแผนงานในแผนพัฒนาสามป เชน (1) การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัยของผูบริหารและข าราชการทองถิ่น และเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2)
การซักซ อมการป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย กํ าหนดชั้ น การบังคั บบั ญชา การตั ด สิน ใจและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณและ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณการชวยเหลือเมื่อ
เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
3.3.2 การเตรีย มความพร อมเพื่ อจัด การป ญหาไฟปาและหมอกควัน เนื่ อจาก
ปจ จุ บั นได เ กิ ดสถานการณ ป ญหาหมอกควั น ขามแดนประเทศเพื่ อนบ านสงผลกระทบต อสุ ขภาพ
อนามัยขอประชาชนในพื้นที่และการคมนาทางอากาศ ดังนั้น เพื่ อใหการแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปาและ
หมอกควัน จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
3.3.3 การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อให การ
แกไขป ญหาและการช วยเหลือประชาชนที่ ได รับ ความเดือดร อนจากภั ยแลง จึงให ถือปฏิ บัติ 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
3.3.4 งานดานการักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มักเกิดเหตุ รา ย ภัย
อันตรายจากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการติดตั้งกลอง วงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงานหาก
จําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
3.4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
3.4.1 งานด า นการส ง เสริ ม การลงทุ น ควรส ง เสริ ม แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4.2 งานดานการสงเสริมการเกษตร การใหการสนับสนุน ศูนยบริการ
และถ ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิ จารณาหาแนวทางในการ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ชวยเหลือเกษตรในพื้นที่อาทิการใหความรูทางวิชาการ การจัดตั้งกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิต
การชวยเหลือหาพันธุพืช การบํารุงรักษาดิน จัดหาปุย ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ํา และการแปรรูป
เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
3.4.3 งานดานการพาณิชยกรรม กรีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย
วาสามารถขยายจุดผอนปรนเพิ่มขึ้นไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชน
อยางเต็มที่และเหมาะสมกับการคาขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสราง
รายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย
3.4.4 งานดานการทองเที่ยว ควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิด
ผลกระทบสภาพแวดลอม และวิธีชีวิต อันดีงามของประชาชนในทองถิ่น อาจกําหนดยุทธศาสตร
การทองเที่ยวหรือแนวทางการพัฒนา สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน เชน การทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอทรัพยากรการทองเที่ยว
เพื่อแกไขปญหาความยากจนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนการทองเที่ยวที่เปนธรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
และการทองเที่ยวโดยการอาสาสมัคร
3.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา
การฟนฟูสภาพและคุณภาพการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนํากลับมาใชไหมซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใหเอื้อตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการ
พั ฒ นาและเป น รากฐานในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศควรเป น การร ว มมื อ กั น
ดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน
3.6 ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
3.6.1 งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํ ารวจ
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมด สรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น โดยอาจสนับสนุน
ใหมรการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถิ่น
3.6.2 การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของ
ทองถิ่น
3.6.3 การอนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
3.1.2 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
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 22

เสริมสรางความมั่นคง พื้นที่เรงรัดการพัฒนา และพื้นที่เสริมสรางการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุม
ภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558 –
2560 ดังนี้
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 2 งานอํานวยความยุติธรรมและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบ
3.1.7.1 กลุมภารกิจงานที่ 3 งานสรางความเขาใจทั้งในและตางประเทศ/สิทธิ
มนุษยชน
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
3.1.3 นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล/คสช.
3.1.3.1 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
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบ
เขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกัน
กลุมเสี่ยงของประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลัง
แผนดินในการตอสูกับยาเสพติด
3.1.3.2 มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวนรวม
รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18
มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนี้
1) ทําการสํารวจ ศึการูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละ
หนวยงานที่เกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น าจะเกิดการทุจริตตําแหนงหรือตัว
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 ผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพื้นที่
ของแตละหนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
5) จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง 5 ป
6) จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดี
กับผูกระทําผิดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวน
ใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพั ฒนาหรือโครงการ
พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
3.1.4 วิสัยทัศนประเทศไทย ป พ.ศ. 2570
“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่น
ในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมภิ บาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานเศรฐกิจที่พี่งตนเอง
และแขงขันไดในเวทีโลกสามารถอยูไดในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
กรอบแนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 จึ งเป น การดํ าเนิ น การเพื่ อบรรลุ ถึ ง
วิ สั ย ทั ศ น ร ะยะยาวโดยมี ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น ปรั ช ญานํ า ทาง และคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทการ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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เปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาสและขอจํากัดของการพัฒนาฯในแนวทางดังกลาว หลักการสําคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีดังนี้
3.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
1. วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาค
เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
2. พันธกิจ
๑) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงใน
ชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและ
กระบวนการยุ ติธ รรมอยางเสมอภาค ทุ กภาคสว นได รับ การเสริ มพลั งให สามารถมี ส วนร วมใน
กระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถ
ปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3. วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา
อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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4. เปาหมายหลัก
๑) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําใน
สังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา ๕.๐
คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศใหความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
5. ตัวชี้วัด
๑) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากร
ที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน
สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
๒) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว
๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
๔) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพื้นที่ประเทศและสัดสวนการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศตอหัว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
6.๑ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1. การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทย
ควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิต
ใหแกตนเอง
2. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตใน
สังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและ
4. การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนัก
ถึงผลประโยชนของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
ยั่งยืน

พลังงาน

และยั่งยืน

6.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
1.
๒.
3.
4.
5.

การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

6.๓ ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
๑. การพั ฒนาทรั พยากรธรรมชาติ ที่เป นฐานการผลิต ภาคเกษตรให
เขมแข็งและยั่งยืน
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓. การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๔. การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๕. การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ
๖. การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพ
๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.๔ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
1.
2.
3.
4.

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

6.๕ ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับ
1. การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุ

ภูมิภาค

3. การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใต
5. การสร างความเป น หุ นส ว นทางเศรษฐกิ จ ในภู มิภ าคด านการพั ฒ นา

ทรัพยากรมนุษย

6. การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
7. การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการ

เจริญเติบโต

8. การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
9. การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน
10. การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี

ยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
และสิ่งแวดลอม
เตรียมพรอม

6.๖ ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
1. การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
2. การปรั บ กระบวนทั ศ น ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศเพื่ อ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ
การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม
การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก
การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับทบทวนใหม พ.ศ. 2560)
1. ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑใหมระดับประเทศ
3. เปนแหลงผลิตพลังงานทดแทนที่สําคัญ
4. เปนแหลงอารยธรรมขอมและทองเที่ยวเชิงนิเวศน
5. เปนประตูอีสาน ศูนยโลจีสติกส และการคาชายแดน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑใหม ทองเที่ยวอารยธรรม
โลจีสติกส และการคาชายแดน”

3. เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา (Goal)
1) เพื่อสงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก
2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน
ทดแทน
3) เพื่อสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) เพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑใหม
5) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการคาชายแดน
6) เพื่อสงเสริมระบบโลจีสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค

อาหาร

4. ประเด็นยุทธศาสตร (Stratgic Lssues)
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปรรูป

2. การยกระดับการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การคาชายแดน ระบบโลจีสติกส สู
ภูมิภาคและอาเซียน
5. กลยุทธิ์ (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรและ
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
1) สงเสริมการผลิตและการแปรรูปขาวหอมมะลิใหไดมาตรฐาน
2) เพิ่มศักยภาพการผลิตมันสําปะหลงเพื่อผลิตอาหารและพลังงาน
ทดแทน
3) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดิน น้ํา และการใชพลักงงานทดแทน
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตร
4) สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
1) เสริมสรางการตลาดและการประชาสัมพันธ
2) การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
5) การสรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยดานการทองเที่ยว
6) การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืนและยกระดับใหได
มาตรฐาน
7) เสริมสรางองคความรูผลิตภัณฑไหมสูการแขงขัน
8) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมใหไดมาตรฐาน
9) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน การคา
ชายแดน ระบบโลจีสติกสสูภูมิภาคและอาเซียน
1) สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุนในประเทศ
2) สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
3) พัฒนาระบบโลจีสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การคาการลงทุน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวนใหม
รอบป พ.ศ. 2560)
7.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเปนสุข”

7.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการ
ทองเที่ยว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา
การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษา
ความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยในทุกดาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น”
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7.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
7.4 ตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางอารยธรรมขอม ”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ
"เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย"
เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
3. จํานวนบุคลากรดานการทองเที่ยวไดรับการพัฒนา (คน)
4. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือขายการทองเที่ยว
5. จํานวน อปท. ที่รวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
6. จํานวนประชาชนที่มารับบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (คน)
7. รอยละที่ลดลงของตนทุนการผลิตตอหนวยพื้นที่ (ไร)
8. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑผาไหม (ลาน)
9. จํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินตามเกณฑที่กําหนด (แหง)
10. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
11. จํานวนเกษตรกรไดรับการถายทอดองคความรูเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูระบบการ
จัดการคุณภาพสินคา (ราย)
12. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรียในระดับสากล
13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นของจังหวัดบุรีรัมยไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.)
14. จํานวนแหลงน้ํา/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แหง)
15. จํานวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร)
17. จํานวนแรงงานไดรับการพัฒนาฝมือใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ
18. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของฟารมปศุสัตวที่มีคุณภาพ
19. จํานวนที่เพิ่มขึ้นของบอแกสชีวภาพภายในเกษตรกรรายยอย
20. รอยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
กลยุทธ
1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว
7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเที่ยว
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
9. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
10. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
11. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
13. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
15. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
"คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560 "
เปาประสงค
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สั ง คมร มเย็ น ภายใต ก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี ธ รรมาภิ บ าล (PMQA)
(วัฒนธรรม)

รั ก ษาอั ต ลั กษณ

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํา
กวาเกณฑ จปฐ.
2. รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการสํารวจและผานเกณฑเปนครัวเรือนอบอุน
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 32

3. จํ า นวนประชาชนที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตลอดจนการพั ฒ นาด า นการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขาถึงขอมูลขาวสาร
4. รอยละของราษฎรไดรับการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูโรงงานและสามารถทํา
ใหเกิดการจางงาน
5. มีการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมขนสงระหวางชุมชนใหมีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย)

6. ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
7. รอยละของสถานศึกษาที่ผานเกณฑ QA
8. รอยละของการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
10. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
11. รอยละของความพึงพอใจของผูมารับบริการ
12. ระดับความสําเร็จของการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
13. ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
14. ผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมดานอาชีพเพื่อความพรอม
เขาสูสถานประกอบการและมีอาชีพสรางรายได (ราย)
15. สงเสริมและสรางแนวทางพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อรายได
ลดรายจาย
16. รอยละของอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืน
17. รอยละของอําเภอสุขภาพดีวิถีไทย
18. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑมาตรฐาน
19. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาเอดส
20. รอยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
21. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
22. รอยละของการสงเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงานตางๆ
23. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งดานวัฒนธรรมแกชุมชน
24. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา
25. มีการสงเสริมงานวิจัยดานสังคมคนบุรีรัมย
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดความสงบสุขและรมเย็น
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
" อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวม สูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน”
เปาประสงค
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
4. ระดับความสําเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
6. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. รอยละของการมีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสําเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุม
น้ําและในผืนปา
12. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
14. จํานวนแหลงน้ําไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกที่ดี
3. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”
เปาประสงค
1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใตความเขมแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ระดับความสําเร็จในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยา
เสพติด
2. รอยละของหมูบานชายแดนเขมแข็ง
3. รอยละของการฟนฟูผูติดยาเสพติดที่เขารับการบําบัดเพื่อคืนคนดีสูสังคม
4. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายขาวภาคประชาชน
6. รอยละของเครือขายขาวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดทีย่ ั่งยืน
8. รอยละของความสําเร็จในกิจกรรมสรางสรรคที่ปองกันปราบปรามและแกไขยาเสพติด
9. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
10. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน
11. รอยละความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
13. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
14. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
15. รอยละของเครือขายอํานวยความเปนธรรมที่เพิ่มขึ้น
16. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือขายภาคประชาชนเพื่อความ
มั่นคง
17. ระดับความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
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18. รอยละที่เพิ่มขึ้นของศูนยเครือขายยุติธรรมชุมชน
19. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายคุมประพฤติ
20. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบาน
21. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
22. ระดับความสําเร็จในการสนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
23. ระดับความสําเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
24. รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันทหมูบาน
25. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด
26. ระดับความสําเร็จในการสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
27. ระดับความสําเร็จในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
28. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
29. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
30. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายเพื่อปองกันและบรรเทสาธารณะภัย
31. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
32. ระดับความสําเร็จในการปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
33. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อเฝาระวังภัยสุขภาพ
34. ระดับความสําเร็จในการรวมมือทางการแพทยระหวางประเทศ
35. ระดับความสําเร็จในการประชาสัมพันธความรูแกประชาชน
36. ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใตการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ
1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
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13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"
เปาประสงค
1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบขอมูลและสารสนเทศ
3. คุ ณภาพการประสานงานและการมีส ว นร วม ตลอดจนการประชาสั มพั น ธป ระเด็ น
ยุทธศาสตรของจังหวัดผานสื่อตางๆ
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. มีแผนระยะยาว 15 ป
2. มี การจัด กิ จกรรมสั มมนาผู มีส ว นได สว นเสี ยในการพัฒ นาจั งหวั ด เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและงบประมาณทุกป
3. มีแผนที่สําคัญจําเปน ไดแกแผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย แผนยุทธศาสตรดานการเงิน/
การพึ่งพาตนเองดานรายได และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มี การปรั บ ปรุ งระบบฐานขอมู ลของศู น ยป ฏิ บัติ การจั งหวั ดเพื่ อประกอบการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปเปนแผนระยะยาว 15 ป
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของศูนยปฏิบัติการจังหวัด
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
8.1 วิสัยทัศนของจังหวัดบุรีรัมย (Vision)
 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
8.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
มีคุณธรรม และมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
8.3 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพอ
ตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน
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ผูดอยโอกาส

บาน

3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและ
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
6. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน
3. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาเพื่อลดจํานวนครัวเรือนยากจนที่
มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
4. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม
7. รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีแผนงานดานสวัสดิการสังคม
8. รอยละของประชาชนที่มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ
มาตรฐาน
9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดาน
สาธารณสุข
10. ระดับความสําเร็จในการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายา
เสพติด ปญหาอาชญากรรม
11. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ
สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. ระดับความสําเร็จของกันปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อน
บาน

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 39

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
เปาประสงค (Goals)
1. ยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและฟนฟูการทองเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน
4. ความเปนเลิศทางดานการกีฬา
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
2. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการทองเที่ยว
5. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอยางยั่งยืน
และเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑ
ชุมชน
7. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนา
อาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด
2. รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
4. มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
5. จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่
เพิ่มขึ้น
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
7. รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
9. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
10. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชน
ทุกระดับ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
เปาประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพิ่ม
มูลคาสินคาเกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน
ระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร

อินทรียชีวภาพ
และมาตรฐาน

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการทําเกษตรอินทรียและ
2. รอยละของของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา
3. รอยละของจํานวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัย
4.
5.
6.
7.

จํานวนตลาดกลางสินคาชุมชน
จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพดานตางๆ
รอยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค (Goals)
1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึ่งพาใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ
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ตัวชี้วัด
1. รอยละของการบริหารที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ
2. รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. ร อยละของงานบริ การที่ ได จั ด ทํ ามาตรฐานหรื อคู มือ การให บ ริ ห าร
4. รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการ
กําหนด
5. รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร
6. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนา
บุคลากร
7. รอยละของงานที่บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
8. นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556
1 นโยบายดานการเมืองและการบริหาร
การพั ฒ นาการเมื องการบริ ห ารเพื่ อให บ รรลุ ต ามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540ที่ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น ให
ความเปนอิสรภาพแกทองถิ่นในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงาน
บุ คคล ดั งนั้ น จึ งมี ความจํ าเป น ที่ จ ะต องเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของ
องคการบริหารสวนตําบลตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงาน เจาหนาที่และลูกจาง ในการ
บริการประชาชน ใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ที่มี
หลักการบริหารตามหลักการบริหารจัดการตามกลักการบริห ารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี และ
เปนหนวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานดวยการสงเสริม สรางความรวมมือ ประสานงานกับทุกฝายมี่
เกี่ ย วข อ ง สร า งกระบวนการเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพและยกระดั บ แก ส มาชิ ก สภาท อ งถิ่ น
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของตําบลทะเมนชัย พรอมทั้งสราง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สรางความสะดวก ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน สรางบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ เพื่อรองรับการบริการแตละ
ดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตาง ๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพื่อ
พัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองที่นาอยู ชุมชนที่นาอยูอยางยั่งยืน
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1.3 สงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางาน
ทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่น ๆ ที่สวนราชการเกี่ยวของ รวมทั้งเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหารายได ใหมีความทั่วถึงและเปนธรรม รับ
ฟงความคิดเห็นของประชาชนตามวรรคสองของระบบประชาธิปไตยตั้งแตเริ่มกระบวนการเริ่มคิด
เริ่มทํา รวมตรวจสอบ โปรงใส และปฏิบัติงานอยางมีระบบ
2 นโยบายดานการพัฒนาสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตําบล ทั้งในดานการศึกษา สาธารณสุข และการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1 รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยและ
จิตสาธารณะของคนในชุมชน
2.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น อํ า นวยความสะดวกแก ก ารดํ า เนิ น งานด านสวั ส ดิ ก าร
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเอง
ได รวมทั้งไดรับการชวยเหลือและไดรับการบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
2.3 จัดตั้งกองทุนสงเคราะหใหกับเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูยากไร
2.4 จัดใหมีรถบริการ เกิด แก เจ็บ ตาย ตลอด 24 ชั่วโมง
2.5 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและลานกีฬาหมูบานเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของประชาชน ใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬา เพื่อ
กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี และปลูกฝงคานิยมที่ดีตอการกีฬา
2.6 จัดตั้งกองทุนกีฬา เพื่อสงเสริมนักกีฬาสมัครเลนใหเปนนักกีฬาอาชีพ
2.7 ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากพื้นที่ ประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวของรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาอยางใกลชิด
เสริมสรางความเขมแข็ง ความเขาใจที่ถูกตองใหแกสถาบันครอบครัว
2.8 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบ
องครวม และการสรางสังคมที่อยูดีมีสุข มีความเปนชุมชนนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อัน
เปน เงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหป ระชาชนได รับโอกาสเทาเทีย มกัน ที่จะเรี ยนรู และ
ฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถิ่นใหรอดพน
จากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน ตลอดจน
สงเสริม สนับสนุนดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น ดังนี้
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3.1 สนั บสนุ นและสงเสริ มพั ฒนาศูน ยพัฒนาเด็ กก อนวั ยเรีย นให ได ตามมาตรฐาน
เนนคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
3.2 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาที่ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ
3.3 สนับสนุน สงเสริม รักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสงเสริมคุณภาพชีวิต
การสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติชวย
รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ ดังนี้
4.1 เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย สมบู ร ณ
เขมแข็ง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน
4.2 ส งเสริมการดํ าเนิ นกิจ กรรมดานการสงเสริ มสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม
4.3 สนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอ และโรคไมติดตอ
ที่เปนอันตรายตอคนและสัตวโดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมและ
ดูแลรักษาอยางเปนระบบเชื่อมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
4.4 สงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน
โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
4.5 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคลองกับการคุมครองผูบริโภค
5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ การสงเสริม การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในทองถิ่น เปนการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนี้
5.1 สนับสนุน สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโตและเขมแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
กลุ มใหมีความเข มแข็งย างยั่ งยื น พั ฒ นาอาชี พที่เ หมาะสมกั บสภาวะแวดลอมของท องถิ่ น และ
กระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขาย โดยจัดหาแหลง
รองรับสินคาหรือตลาดสงออกสินคาของกลุมอาชีพ
5.2 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ด า นการเกษตร กระบวนการเรี ย นรู ภ าคการเกษตร
อุตสาหกรรม การเกษตรควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชเกษตรอินทรีย
5.3 สรางรายไดและลดรายจายในครัวเรือน สงเสริม สนับสนุน ขยายเครือขาย
เพิ่มศักยภาพผูประกอบการในพื้นที่
5.4 สงเสริมกิจกรรมที่สอดคลองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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5.5 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเปลี่ยนพันธุขาวใหแกการเกษตรใหมีพันธุขาวที่ดีในการ
เพาะปลูกและมีผลผลิตสูง
5.6 จัดตั้งกองทุนสงเสริมอาชีพ 1 ลานบาท
6. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พัฒนาโครงสรางและสภาพแวดลอมของตําบลเพื่อสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการ
เปนศูนยกลางในการใหบริการ ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยาย
เขตไฟฟ า สาธารณะ ไฟฟ า เพื่ อ การเกษตร และการติ ด ตั้ ง ๆฟฟ า สาธารณะให ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม
6.2 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําสําหรับประชาชนไดอุปโภคบริโภคโดยการพัฒนา
แหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและจัดหาแหลงน้ําใหมตามความเหมาะสม
6.3 สนับ สนุน ใหมีถนนสูไรนา โดยมุงมั่นพัฒ นาให มีการขุดเจาะบ อบาดาล เพื่ อ
ความสะดวกของประชาชนในตําบลทะเมนชัย
6.4 สนับสนุ นใหมีร ะบบชลประทานสูไร นา โดยมุงมั่นพัฒนาใหมีการขุดเจาะบ อ
บาดาลใหครอบคลุมทั่วถึง
6.5 มุ งมั่ น ประสานงานในโครงการเกิน ศั กยภาพที่ ใช งบประมาณมาพั ฒ นา เช น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ใหเขามาพัฒนาตําบลทะเมนชัย
7. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิต เพื่อ
อํ านวยต อความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศวิ ทยาเพื่ อยกระดั บ คุ ณภาพและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย า ง
ตอเนื่อง และเพื่อเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้
7.1 สนับสนุนโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (สูบสวม) 30 บาท สะอาดทุกบาน
7.2 รณรงค ส ง เสริ ม การสร า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะทางด า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชนและชุมชน
7.3 สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนมุงรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน และสถานที่ตางๆ ในตําบลใหเปนเมืองนาอยู
7.4 สงเสริมและสนับสนุนการเฝาระวัง และการมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุม
และกําจัดมลภาวะ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของชุมชน
7.5 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนการจัดทําโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่มุง
ไปสูการลดสภาวะโลกรอน
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3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา

3.2.1 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องที่
สงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
ตามที่กลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ได
รวมตัวจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
ในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความมั่นคง มุง
สงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคม
อาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร
ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนที่เรียบรอยเมื่อป 2551 ซึ่งไดสงผลใหปจจุบันบริบทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก
โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และ
อิน เดี ย ตลอดจนภู มิภ าคอื่ น เช น สหภาพยุ โ รป อี กทั้ งได เ กิ ด ป ญหาความท าทาย ความมั่ น คงใน
รูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําให
อาเซี ย นจํ าเปน ต องปรั บ ตั ว เพื่ อให ส ามารถรั บ มื อการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อม ระหว าง
ประเทศ ประกอบกั บ ที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดผู นํ า อาเซี ย นป 2550 (2007) ณ เมื อ งเบซู ประเทศ
ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community–AEC) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย
1. เพื่อใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการ
ผลิตอื่นๆ ไดอยางเสรี
2. เพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
3. เพื่ อให เ กิ ด การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ อย า งเสมอภาค ลดช องว า งการพั ฒ นา
ระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม
4. เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทํา
ขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ในป 2558 ในกรณีของประเทศไทย สวนที่สําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอม
ของชุมชนทองถิ่น ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถิ่น ไมมีมาตรการ
หรื อ แผนรองรั บ การก า วเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น ก็ จ ะเกิ ด ความเสี ย เปรี ย บทางด า นการแข ง ขั น
การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น ที่ถือวาเปนสิ่งที่อยูคูกับสังคมไทยมา
อยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถิ่นที่มีวิสัยทัศน ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีภารกิจ
สําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น จําเปนตอง
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เล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่น 7
ดาน ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้ น จะเกิ ด การเรีย กร องจากกลุมนั กลงทุ น ที่ เข ามาลงทุ น ในประเทศไทยให มีการพั ฒ นา
เครื อ ข า ยการคมนาคม เพื่ อ ให ก ารเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า และแรงงานมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
ตอการขยายฐานการผลิ ต อาทิ ไฟฟ าและประปา ซึ่ งองค กรปกครองสว นทองถิ่ น อาจไม สามารถ
ดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุ น
ตางชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น สงผลให องค กรปกครองสว นทองถิ่นต องทบทวนบทบาทในการดูแลและ
ชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทา
เทียมกับระดับสากล
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความ
ยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงปรับระบบการ
บริ หารจั ดการดานสิ่ งแวดลอม ซึ่ งจะต องดูแลทรัพยากรและจั ดการอยางเปน ระบบ โดยเน นการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพื้นฐานของ
ความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษา
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตอง
ทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมี
การบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเตรียมรับผลกระทบ
จากปญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ
โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคา
มนุษย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานที่กําหนดในแตละ
งานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอย
โอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการ
เขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทในการ
เฝาระวังปญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
แรงงานอพยพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑ
ของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
6. การจั ด การด านการศึกษา ภาษา วัฒ นธรรม จารี ต ประเพณี การศึ กษาเป น
จุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
มีหนาที่ในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุ มชนให
สามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการจั ด การศึ กษา โดยปรั บ หลั กสู ต รการเรี ย นการสอน ส งเสริ มการเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุ น
ครู ผู ส อนให มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมระหว า งประเทศสมาชิ ก และนํ า เทคโนโลยี ม าใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะต อ งจั ด ทํ า ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ แรงงานต า งชาติ เป น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
นั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวาง
ประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติ
ตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจตองมีการจัดตั้ง
หน ว ยงานด า นวิ เ ทศสั ม พั น ธ โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนเพื่ อ รั บ รองเนื้ อ งานด า นการ
ตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับ
ประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดตอราชการได
3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่
จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 48

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระ
มากขึ้น
ดั งนั้ น องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น ยุ ค ป จ จุ บั น จึ งมี บ ทบาทอํ า นาจหน าที่ อย า ง
กวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น
แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถพึ่งพาตนเองไดดวย และยังเปนองคกรที่เปดโอกาสให
ประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2. หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 4 ประการดวยกัน คือ
1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
(Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึง
ความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกให
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค การธุรกิจ
ตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหจุดประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบ
ความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ
2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning ) การจัดองคการ
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม
(Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงาน
ดานอื่น ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3.
การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารงานทุกคน (Pervasive of
Planning) การวางแผนงานของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่
แตกต างกั น ทั้ งนี้เ พราะการบริห ารในระดั บที่ ต างกัน ต างก็มีความรั บผิ ด ชอบควบคุ มให งานที่ ต น
กระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้น
ผู ว างแผนจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการวางแผน ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาจากการบรรลุ
วัตถุประสงคดวยการลงทุนซึ่งประหยัดและคุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงานและ
การบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพื้นฐาน 4 ประการ นี้นับวามี
สวนสําคัญในการปูพื้นฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา
3. ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
1. การขาดขอมูลที่เชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ
เพื่อนํามาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ที่จะดําเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผน
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นั้น กลุมทํางานไดขอมูลที่มาจากแหลงที่เชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนงานนั้น เกิดการผิดพลาด
ฉะนั้น ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง
2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่
จะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะนั้น ผูวางแผนจะตอง
เปนบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมิน
และติดตาม แผนที่วางไวอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง
3. การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การ
วางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวา ถาเราไมใชเวลาในการ
วางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่กําหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวา การวางแผน
เกี่ยวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการเสียเวลาสิ้นเปลือง
แลว ผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได
4. การดําเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปน
อุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตอง
มีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ
5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปนขอจํากัดในการ
วางแผน บางครั้ ง เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ารธุ ร กิ จ ต า ง ๆ ทั่ ว โลกเป น ผลกระทบต อ
เนื่ องมาจากความผั น ผวนทางเศรษฐกิ จ สั งคมและการเมื อง ฉะนั้ น ผู ว างแผนไม ส ามารถยอมรั บ
เรื่องราวตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผล
ตอ กระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ
6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภานอกที่ไม
สามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิด
สงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็
อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได
3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพื่อชวยในการ
กําหนดจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threat) เพื่อนําผลการวิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร โดยใช SWOT Analysis
โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมองคกรทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ดังนี้
1.1 ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก
- กฎหมาย
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- การเมือง
- เศรษฐกิจ
- สังคม วัฒนธรรมประเพณี
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 ปจจัยภายในองคกร ไดแก
- โครงสรางขององคกร
- นโยบายผูบริหาร
- การบริหารจัดการ
- ทรัพยากรบุคลากร
- การบริการสาธารณะ
2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีผลตอองคกร
โอกาส(O)

อุปสรรค(T)

O1 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น
O2 พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
กําหนดให นายก อบต.มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สี่
ป เปนการเปดโอกาสใหบคุ คลที่มคี วามรูความสามารถเขา
มาบริหารงานและพัฒนาทองถิ่น
O3 เปนองคกรทีมีหนาที่ใหบริการสาธารณะแกประชาชน
อยางใกลชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อการ
บริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
O4 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เชน แหลงน้ําที่สมบูรณมี
ความหลากหลายเพียงพอตอความตองการบริโภค-อุปโภค
ของประชาชน และเหมาะแกการปลูกพืชไดทุกชนิด

T1 การถายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หนวยงานตางๆ ยังขาดเจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบที่มี
ความรูเฉพาะดาน
T2 การบริหารงานโดยนักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งทําใหนโยบายไมมีความตอเนื่อง
T3 มีระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วของคอนขาง มาก
ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวตอบสนอง ความ
ตองการของประชาชนไดไมเต็มที่
T4 ขาดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ
IT ในการใหบริการประ
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2. การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีผลตอองคกร (ตอ)
โอกาส(O)

อุปสรรค(T)

O5 มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมตอไปยัง
แหลงทองเที่ยวหลายแหง เหมาะแกการสงเสริม
การคาชุมชนและพัฒนาเปนประตูสูแหลงทองเที่ยว
O6 มีสถานศึกษาอยูในพื้นทีต่ ั้งแตระดับกอนวัยเรียน
ถึงระดับอาชีวะศึกษาซึ่งมีความพรอมและมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษา
O7 มีกลุม องคกรประชาชน ชมรมตางๆ ที่รวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
O8 มีวัดหลายแหงเปนศูนยรวมจิตใจ ประชาชนมี
ความสามัคคีรวมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม

T5 การเลือกตั้งมีการซื้อสิทธิขายเสียง ระบบ
เครือญาติ ทําใหไดตัวแทนที่เขามาบริหารทีไ่ ม
มีความรูความสามารถ
T6 การมีสวนรวมในการคิดการตัดสินใจและ
การตรวจสอบการบริหารงานของภาค
ประชาชนยังมีนอย
T7 การแพรระบาดของยาเสพติดในวัยรุน
T๘ เปนองคการบริหารสวนตําบลระดับกลาง
งบประมาณรายไดมีจาํ นวนนอย แตความ
ตองการของประชาชนมีมากทําใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการไดครอบคลุม

3. การวิเคราะหปจจัยภายในที่มีผลตอองคกร
จุดแข็ง(S)
S1 เปนองคกรนิติบุคคลที่มีโครงสรางที่ชัดเจน
ครอบคลุมอํานาจหนาที่ตามภารกิจ และมี
ระเบียบขอกฎหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
S2 เจาหนาที่ผานการฝกอบรมความรูเรื่อง
ระเบียบปฏิบัติหนาที่และปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายอยางเครงครัด
S3 เปนหนวยงานที่อยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดจึงสามารถเขาถึงความตองการของ
ประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดเร็ว
S4 สภาองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
บัญญัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายและ
ขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อการพัฒนาไดภายใตกรอบ
กฎหมาย

จุดออน(W)
W1 การมีความเปนอิสระในการบริหาร
งบประมาณทําใหเสี่ยงตอการเกิดทุจริต
คอรัปชั่น
W2 โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความ
ตองการของประชาชนมีจํานวนมาก แตไม
สามารถปฏิบัติไดครบถวนขาดประสิทธิภาพ
W 3 บริการหารงานบุคคลเปนอํานาจหนาที่
ของผูบริหาร ทําใหไดคนไมตรงกับความ
ตองการและความจําเปนขององคกร เปนระบบ
อุปถัมภ ระบบตางตอบแทน
W 4 การดําเนินงานตามนโยบายหลักของ
องคกรและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจํานวน
มากทําใหความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต
งบประมาณมีจํานวนจํากัด
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3. การวิเคราะหปจจัยภายในที่มีผลตอองคกร (ตอ)
จุดแข็ง(S)
จุดออน(W)
S5 มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
W5 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายที่มีความ
และมีเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑสํานักงาน ยืดหยุน ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
พรอมใชงานทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ตลอดเวลามีเสี่ยงตอการตัดสินใจผิดพลาด
ปฏิบัติงาน
S6 ระบบการทํางานในองคกรมีการเรียกประชุม
พนักงานเพื่อแจงใหทราบเรื่องตางๆ และติดตาม
ผลการทํางานของแตละสวนเพื่อปรึกษาหารือ
รวมกันประจําทุกเดือน
S7 มีการทํางานโครงการหลักประกันสุขภาพ
ตําบลรวมกันกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทะเมนชัย
4. ผลการวิเคราะห SWOT จึงกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ดังนี้
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
๒) พันธกิจ (MISSION)

เนนวิถีพอเพียง ””

1. สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดาน
แหลงน้ํา และดานอื่นๆ
2. สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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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
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 24 แนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
“สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และดานอื่นๆ”
เปาประสงค
1. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/บรรเทา
ปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
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แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
๒. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
5. การพัฒนาดานผังเมือง
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย
7. การใหบริการดานโทรคมนาคม
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่
ติดตั้ง และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาได
ประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
7. จํานวนแหลงน้ําเพิ่มขึ้น
8. ระดับความสําเร็จของผังเมือง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
“สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตร
และพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เปาประสงค
เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม เสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและ
สามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
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ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จํานวนประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได
จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
รอยละที่เพิ่มขึ้นของของรายไดจากการทองเที่ยว
รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
“สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาและแกไขปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามั ย ด านสวั ส ดิ การและสั งคม ด านกี ฬา ประชาชนมี คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี มี ภู มิคุมกั น ทางสั งคมที่
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน
3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
4. สงเสริมสุขภาพและอนามัย
5. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
6. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทาสาธารณภัย
ตัวชี้วัด

1. รอยละของประชาชนรวมกิจกรรม
2. รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย
กระบวนการมีสวนรวมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 56

3.
4.
5.
6.
7.
8.

จํานวนประชาชนไดรับการศึกษาและมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
รอยละประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
จํานวนผูขอรับบริการดานสุขภาพ
รอยละของการแกไขปญหาทางสังคม
รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
รอยละผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
พันธกิจ
“ สรางจิตสํานึกและตระหนัก
ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”
เปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ
3. กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด

และสิ่งแวดลอม

1.
2.
3.
4.

ระดับความสําเร็จของการอนุรกั ษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
พันธกิจ
“การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต.
เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได”

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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สังคม

เปาประสงค
1. การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและ
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได
4. การพัฒนาการกอสราง / การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด

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

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

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมยกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2560 – 2563
1
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

เปาประสงค
1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารย
ธรรมขอม
2. ผูนําดานสินคาเกษตร
ปลอดภัย

1
การพัฒนาดานเมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรมแบบองครวม
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
3. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน
สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริตและ
คอรัปชั่น
6. สรางความมัน่ คงในอาชีพและรายได
7. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพื่อให
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดแี ละมีพลานามัยที่สมบูรณ
8. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
10. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดี
กับประเทศเพื่อนบาน

2
การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

เปาประสงค
1. คนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเขมแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมรมเย็นภายใตการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA)
รักษาอัตลักษณ (วัฒนธรรม)

3
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ

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

2
การพัฒนาการทองเที่ยว
และกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการ
ทองเที่ยว
2. สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
3. อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับ
การทองเที่ยว
5. สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ
อยางยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
6. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
7. สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการ
กีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

เปาประสงค

1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การจัดการแผนความมัน่ คง ภายใตความเขมแข็งผสม
กลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชน
ในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพ ภายใตการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

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

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
อินทรียชีวภาพในการเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
และชุมชน
3. สรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตรกรรม
4. สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน
5. พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให
มีความพรอมในการปฏิบตั ิหนาที่
สงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. สรางความรับผิดชอบและมีจติ สํานึก
ตอสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ
4. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.ทะเมนชัย

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

2
การพัฒนาการทองเที่ยว
และกีฬา

1
การพัฒนาดานเมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร

1
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมายยุทธศาสตร
1. เพือ่ กอสรางและซอมบํารุง
โครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ใหมีความสะดวก
มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และ
บํารุงรักษาแหลงน้ําใหสามารถแกไข/
บรรเทาปญหาที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาด
ใหกับชุมชนและระบบจายน้ําทัว่ ถึง
เพียงพอ

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็ง
ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัว และชุม ชนท อ งถิ่ น โดยเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปร
รู ป สิ น ค า ทางการเก ษตร ให มี ค วา ม
สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการ
ผลิตเพิ่มมูลคาของสินคาและสามารถขยาย
การตลาดไปสู ต ลาดกลาง ซึ่ ง เป น ไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย

เปาหมายยุทธศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชน
ทางดา นจิตใจ ดา นการศึก ษา ดา นสุข ภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดา นกีฬา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

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

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

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

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
รณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

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

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

ผลผลิต / โครงการ

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

ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต / โครงการ

ผลผลิต / โครงการ
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร

“” ชุมชนนาอยู มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี เนนวิถีพอเพียง ””

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
Strategy Map

1. สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค ดานแหลง
น้ํา และดานอื่นๆ

2. สงเสริมอาชีพ พัฒนา
ดานการเกษตร และพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดาน
คมนาคม
ดานสาธารณูปโภค ดาน
แหลงน้ํา และดานอื่นๆ

2. ประชาชนมีความรู
และมีรายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพาตนเองได

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

3. ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

4. สงเสริมและสราง
จิตสํานึกและตระหนักในการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

5. การสรางระบบบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต.
เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได

4. ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

5. ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นและยึด
หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
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(ตอ)
เปาประสงค

1.

2.

3.

4.

5

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
มาตรฐานที่ 4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

แนวทางการ
พัฒนา

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

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนา
ดานการเกษตรอินทรีย
2. เสริมสรางและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุม อาชีพ
3. สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยว

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

แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและ
รณรงคการกําจัดขยะมูล
ฝอย

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

บทที่ ๔
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอื่นๆ
2. เปาประสงค

 เปาประสงคที่ 1 เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
 เปาประสงคที่ 2 เพื่อปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษาแหลงน้ําให
สามารถแกไข/บรรเทาปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
 เปาประสงคที่ 3 เพื่อจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับชุมชนและระบบ
จายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนน และทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. จํานวนการไดรับการบริการสาธารณะอื่นๆ เชน โคมไฟฟาแสงจันทรที่ ติดตั้ง
และจํานวนประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความสะดวก และปลอดภัย
5. จํานวนสวนสาธารณะ ภูมิทัศนที่สวยงามและ จํานวนประชาชนที่มาไดประโยชน
6. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
7. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเทาและระบบระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
2. ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ํา
และขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
3. พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
4. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา

5. การพัฒนาดานผังเมือง
6. ดานพลังงานแสงอาทิตย
7. การใหบริการดานโทรคมนาคม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนน
ลูกรังที่ไดรับการกอสราง
2. จํานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่ไดรับการซอมแซม
3. จํานวนการกอสรางทางระบายน้ํา
1. รอยละของประชาชนมีไฟฟาเพิ่มขึ้น
2. จํานวนการติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและซอม
บํารุง
3. จํานวนไฟฟาที่ไดรับการพัฒนา
1. จํานวนแหลงเก็บน้ําสาธารณะ
2. รอยละเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากแหลงน้ํา
1. รอยละของประชาชนที่ไดรับประโยชน
2. จํานวนระบบประปาไดรับการซอมบํารุง
3. จํานวนการจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใน
ชุมชนและระบบการจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ
1. รอยละของประชาชนไดรับประโยชน
2. รอยละของประชาชนมีความเปนระเบียบ
3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําผังเมือง
1. จํานวนผลงานดานพลังงานทดแทน
2. รอยละของการลดคาใชจายภายในบาน/
หมูบาน
1. รอยละของประชาชนมีอินเตอรเน็ตใชเพิ่มขึ้น
2. รอยละผูเยี่ยมชมเว็บไซตเพิ่มขึ้น
3. จํานวนประชาชนเขาถึงผลการดําเนินงาน

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- กองชาง
5. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย : ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1. พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 สงเสริมอาชีพ พัฒนาดานการเกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เปาประสงค

 เป า ประสงค ที่ 1 เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม เสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความ สามารถและทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่มมูลคา
ของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตร
อินทรีย
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนกลุมผูผลิตปุยอินทรียไวใชเอง/จําหนาย
2. รอยละเกษตรกรที่ผานมาตรฐานเกษตรอินทรีย
3. จํานวนกลุมอาชีพของชุมชน
4. รอยละรายไดของการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
5. จํานวนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ
4. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับ
การพัฒนาและแปรรูปสินคา
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของการสรางรายได
1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการ
ทองเที่ยว
3. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรม
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4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กองสวัสดิการสังคม
5. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมครบวงจร
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
1. พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 สงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย สิ น การพั ฒ นาและแก ไ ขป ญหาทางสั ง คมการกี ฬาการส งเสริ ม
การศึกษา และพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใหมีความเขมแข็ง
โดยภาคประชาชนเปนผูดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เปาประสงค

 เปาประสงคที่ 1 เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทางดานจิตใจ ดาน
การศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ประชาชนเขารวมการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
3. จํานวนประชาชนที่มาจัดตั้งกลุม
4. รอยละครัวเรือนและกลุมอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
5. เด็กและเยาวชนหางไกลยาเสพติด
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทุนการวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
7. รอยละของประชากรมีสุขภาพดีขึ้น
8. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
9. รอยละที่เพิ่มขึ้นของชุดรักษาความปลอดภัยของหมูบาน
10. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย
11. ระดับความสําเร็จในการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
12. ระดับความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนของผูท ี่ไดรับการถายทอดภูมิปญญา
1. อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทิดทูนสถาบัน ทองถิ่นเพิ่มขึ้น
2. รอยละของผูเขารวมงานประเพณี
ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
ศิลปวัฒนธรรม ในทองถิ่นเพิ่มขึน้
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
2. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับประชาชน
3. สงเสริมกีฬา นันทนาการ แลบูรณาการ
การศึกษา

4. สงเสริมสุขภาพและอนามัย

6. สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละของประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
2. ระดับความสําเร็จในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน
1. รอยละของประชาชนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ
3. ระดับความพึงพอใจตอผูปกครอง
4. เด็กในเขตพื้นที่เจริญเติมโตตามวัย
5. เด็กในเขตพื้นที่มีสุขภาพแข็งแรง
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
7. จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน
8.จํานวนสนามกีฬา และสวนนันทนาการ
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
และการบริการดานสาธารณสุข
2. จํานวนกิจกรรมที่จัดบริการสาธารณสุข
3. จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
4. จํ า นวนสาธารณสุ ข มู ล ฐานที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุน
5. รอยละประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
6. จํานวนเครื่องเมืองเวชภัณฑทางการแพทย
ทันสมัย
7. จํานวนประชาชนมีอาชีพติดตัว
8. จํานวนเครื่องออกกําลังกาย
1. จํานวนผูที่ไดรับเบี้ยสงเคราะห
2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมสวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย
3. รอยละของเยาวชนไดรวมกิจกรรม
4. รอยละผูพิการไดรับการดูแล
5. จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแล
6. รอยละผูดอยโอกาสไดรับการดูแล
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
7. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา
สาธารณภัย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา
บุคลากรรักษาความสงบเรียนรอย
2. จํ า นวนผู เ ข า รั บ การอบรมเสริ ม สร า ง
ความรูในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กองสวัสดิการสังคม
5. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 1 การพัฒนาดานเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

1. พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เปาประสงค
สิ่งแวดลอม

 เปาประสงคที่ 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
 เปาประสงคที่ 2 การบริการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ
 เปาประสงคที่ 3 กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
3. รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนโครงการที่รณรงคปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
3.จํานวนเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน
4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
2. แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตาม
หลักสุขาภิบาล
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการขยะมูลฝอย

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด
5. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 71
แบบ ยท.03

ประเด็นยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1. พันธกิจ

 พันธกิจที่ 1 การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
2. เปาประสงค

 เปาประสงค ที่ 1 การมี สวนรวมของประชาชนและองคกรทุกส วนในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม
 เป า ประสงค ที่ 2 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค ก รให มี ขี ด
ความสามารถในการพัฒนา
 เปาประสงคที่ 3 องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
3. ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาการชุมชน
2. จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
4. ความพึงพอใจของประชาชนผูใหบริการ
5. จํานวนขอบัญญัติที่บัญญัติควบคุมการจัดระเบียบสังคม
6. จํานวนผูมีผลกระทบปญหาสังคมลดลง
7. จํานวนประชาชนที่เขารวมการรับฟงประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
8. จํานวนประชาชนที่เขาใจในการจัดเก็บรายไดและการชําระภาษี
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
1. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. รอยละประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมของ อบต.
2. จํานวนประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม
3. รอยละของประชาชนรูประชาธิปไตยและ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
4. จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
5. จํานวนผูไดรับการเลือกตั้ง
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กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ (ตอ)
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดเก็บรายได

4. การพัฒนาการกอสราง / การปรับปรุง
สถานที่ปฏิบัติงาน และการบํารุงรักษา
จัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
5. สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. จํานวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม และศึกษาดูงาน
2. บุคลากรมีความรูความสามารถที่ดีกวาเดิม
3. รอยละของผูเขารวมประชาคม
1. จํานวนประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี
2. อบต.มีรายไดในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
3. รอยละของประชาชนมีพื้นที่รับบริการ
4. รอยละการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
5. จํานวนผูจายภาษีสะดวกขึ้น
6. มีโปรแกรมแผนที่ภาษีที่มีมาตรฐาน
1. จํานวนวัสดุ ครุภัณฑการใชงานที่เพิ่มขึ้น มี
เพียงพอตอการทํางานและการใหบริการ
2. ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
3. ร อยละของประชาชนได รั บ ความสะดวกใน
การมาใชบริการ
1. ประชาชนเขาใจหลักการทํางานของ อบต.
เพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนประชาชนรับรูขาวสาร ผลการดําเนิน
ของ อบต.
3. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
4. มี ศูนยร วบรวมขอมูลข าวสารจัด ซื้อจัด จางที่
พรอมบริการ

4. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
- สํานักปลัด / กองคลัง / กองชาง / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /
กองสวัสดิการสังคม / ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองมวง
5. ความเชื่อมโยง
- ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ : 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

(4)
2. สงเสริมอาชีพ
พัฒนาดาน
การเกษตร และ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

(5)
2. ประชาชนมี
ความรู และมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

4

4

4

4

3

3

3

3

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา
(7)
2.1 สงเสริม
และพัฒนา
ดาน
การเกษตร
อินทรีย

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

(8)
ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
จากผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร

(9)
-รอยละของ
ประชาชนใน
พื้นที่ลดการใช
สารเคมี
-รอยละของ
ประชาชนมีกา
รวมกลุมและมี
พันธุขาวดี
-จํานวนศูนยผลิต
ขยายพันธุพ ืช
ชุมชน

(10)
1.โครงการเกษตร
อินทรียตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

(11)
- สํานักปลัด

(12)

2.โครงการสงเสริม
และการผลิตพันธุ
ขาวพันธุดี

- สํานักปลัด

3.ศูนยผลิตขยาย
พันธพืชชุมชน
ตําบลทะเมนชัย

- กองสวัสดิการ
สังคม

-ศูนยบริการ
และถาย
ถอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
-สนง.เกษตร
อําเภอลํา
ปลายมาศ

รอยละที่เพิ่ม
2.2
ขึ้นของการ
เสริมสราง
สรางรายได
และเพิ่มทักษะ ใหกับ
อาชีพของ
ครอบครัว
ครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

-จํานวนผูเขารวม 4.โครงการรณรงค
โครงการ
ไถกลบฟางขาว

- กองสวัสดิการ
สังคม

-ประชาชนมี
อาชีพและรายได
เพิ่มขึ้น

1.โครงการ
ฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

- กองสวัสดิการ
สังคม

-รอยละของ
ผูสูงอายุและคน
พิการมีงานทํา
และมีรายได
เสริม

2.โครงการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุและ
คนพิการ

- กองสวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับสนุน

ห น า | 74
แบบ ยท. 04

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรร
มครบวงจร

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
เศรษฐกิจ

(4)
2. สงเสริมอาชีพ
พัฒนาดาน
การเกษตร และ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

(5)
2. ประชาชนมี
ความรู และมี
รายไดเพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

1

1

1

1

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

(7)

(8)

2.3 สงเสริม
และ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

- รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
รายไดจากการ
ทองเที่ยว

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
(9)
จํานวนกลุมใน
การจัดตั้ง

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(10)
3.อุดหนุนกลุม
อาชีพ “กลุมทอ
เสื่อกกบานบุตา
ริด”

(11)
-กองสวัสดิการ
สังคม

(12)

1.อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัด
บุรีรัมย “โครงการ
จัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุง”

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัด
บุรีรัมย
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต
และ
ยุทธศาสตร
ที่ 4
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ
สงบ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(4)
3. สงเสริม
คุณภาพชีวิตโดย
การสงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
พัฒนาและแกไข
ปญหาทางสังคม
การกีฬา
การศึกษา และ
พัฒนาระบบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่
ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

(5)
4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

4

4

4

4

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
3.1 แนว
ทางการพัฒนา
ดานอนุรักษ
ฟนฟู
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และเทิดทูน
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริ
ย

(8)
1. จํานวนของ
ผูที่ไดรับการ
ถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น
2. รอยละของ
ผูเขารวมงาน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรร
ม ในทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

(9)
-รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(10)
1.โครงการถวาย
เทียนพรรษา
ประจําป 2560

(11)
-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

(12)

-รอยละของ
ประชาชนรวม
กิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น

2.โครงการ
ประเพณีลอย
กระทงประจําป
2560

-กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

-รอยละการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

3.อุดหนุนโครงการ -กองการศึกษา
จัดงานรัฐพิธีและ
ศาสนา และ
งานวันสําคัญของ วัฒนธรรม
ทางราชการ

-จํานวนผูเ ขารวม 4.โครงการฟนฟู
อบรม
และรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ผูสูงอายุ

-กองสวัสดิการ
สังคม
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)
4. สงเสริมคุณภาพ 4. ประชาชนมี
ชีวิตโดยการสงเสริม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ความเปนอยูที่ดี
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข ขึ้น
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

1

1

1

1

5

5

5

5

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

(7)
3.2 สราง
คานิยม
จิตสํานึกและ
พัฒนา
ศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ใหกับ
ประชาชน

(8)
- รอยละของ
ประชาชนที่
เขารวม
กิจกรรมทาง
ศาสนา
วัฒนธรรม
ตางๆ เพิ่มขึ้น

(9)
-ผูเขาอบรมมี
ความรูความสา
มาร๔ในการ
ปฏิบัติงาน
รวมถึงมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมมากขึ้น

(10)
(11)
1.โครงการ
สํานักปลัด
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสุข

3.3 การ
พัฒนาดาน
กีฬา
นันทนาการ
และบูรณา
การศึกษา

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

-จํานวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่เขา
รวมงาน
-ระดับความพึง
พอใจตอ
ผูปกครอง

1.โครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2560

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

2. อุดหนุน
โครงการกอสราง
อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

หนวย
สนับสนุน
(12)
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

คาเปาหมาย
(6)
60

(4)

(5)
4. สงเสริมคุณภาพ 4. ประชาชนมี
ชีวิตโดยการสงเสริม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ความเปนอยูที่ดี
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข ขึ้น
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

6

61

6

62

6

63

6

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(7)
3.3 การ
พัฒนาดาน
กีฬา
นันทนาการ
และบูรณา
การศึกษา

(8)
- จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่
จัดการแขงขัน
- จํานวนสนาม
กีฬา และสวน
นันทนาการ

(9)
-เด็กในเขตพื้นที่
เจริญเติบโตตาม
วัย

(10)
3.อุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
อบต.ทะเมนชัย
4. อาหารเสริม
(นม)

(11)

(12)

- ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพและ
การบริการ

-รอยละของผูเขา
รับการอบรม
เขาใจเกี่ยวกับ
โรคตางๆ

1.โครงการอบรม
ใหความรูเรื่องโรค
ไขเลือดออก โรค
เอสด และโรคอุบัติ
ใหม

-เครื่องมือ
เครื่องใชมีพอใช

2.โครงการซอมแซม
ครุภัณฑเครือ่ งพน
หมอกควัน คา
บํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ วัสดุตางๆ

3.4 การ
พัฒนาดาน
การสงเสริม
สุขภาพและ
อนามัย

ดานสาธารณสุข

- รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม
-รอยละ 90
ประชาชนรวม
กิจกรรม

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

5.โครงการแขงขัน
กีฬาประจําตําบล
“ทะเมนชัยเกมส”
ประจําป 2560

งานสาธารณสุข
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)
4. สงเสริมคุณภาพ 4. ประชาชนมี
ชีวิตโดยการสงเสริม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ความเปนอยูที่ดี
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข ขึ้น

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)

(8)
- ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
คุณภาพและ
การบริการ
ดาน
สาธารณสุข
- รอยละ
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง
เครื่องออก
กําลังกาย

(9)
- ประชาชน
ไดรับการบริการ
จาก สปสช.

(10)
3.สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.)

-พื้นที่ปราศจาก
โรคไขเลือดออก

4.โครงการปองกัน
และควบคุม
โรคติดตอ

-รอยละของ
ประชาชนมี
ความรูดาน
โภชนาการ

5.โครงการอบรม
ใหความรูดาน
โภชนาการ และ
การดูแลรักษา
สุขภาพแก
ประชาชน

- ประชาชน
ไดรับบริการ
สาธารณสุข
พื้นฐาน
-ลดปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัย
อันควร

6.อุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน

ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

10

10

10

10

3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

- จํานวนผูที่
ไดรับเบี้ย
สงเคราะห
- จํานวน
กิจกรรมที่
สงเสริม
สวัสดิการและ
กลุมเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(11)

(12)

งานสาธารณสุข

กองสวัสดิการ
1.โครงการปองกัน สังคม
และแกไขปญหา
การตั้งครรภกอน
วัยอันสมควร (แกม
ใส..วัยเสี่ยง)
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)
4. สงเสริมคุณภาพ 4. ประชาชนมี
ชีวิตโดยการสงเสริม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ความเปนอยูที่ดี
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข ขึ้น
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(7)
3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

(8)
- รอยละของ
เยาวชนไดรวม
กิจกรรม
- รอยละผู
พิการไดรับ
การดูแล
- จํานวน
ผูสูงอายุไดรับ
การดูแล
- รอยละ
ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแล

(9)
-รอยละของผู
พิการ และผูมา
ใช

(10)
2. จัดทําสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุ
คนพิการ หญิง
ตั้งครรภปละ
ประชาชนทั่วไป
3. เบี้ยยังชีพผู
พิการ

(11)

(12)

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

4. เบี้ยยังชีพผูปว ย
เอดส
5. เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ
6.อุดหนุนโครงการ
ศูนยพัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
7. โครงการเติมรัก
ตอชีวิตใหแก
ผูดอยโอกาสใน

กองสวัสดิการ
สังคม
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม
และ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

(2)
(3)
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
ที่ 1
ที่ 3
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
การพัฒนา การพัฒนา
ดานเมืองนา
ดาน
อยูและ
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

พันธกิจ

(4)

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(5)
4. สงเสริมคุณภาพ 4. ประชาชนมี
ชีวิตโดยการสงเสริม คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ความเปนอยูที่ดี
ชีวิตและทรัพยสิน
การพัฒนาและแกไข ขึ้น
ปญหาทางสังคม
การกีฬาการสงเสริม
การศึกษา การ
เรียนรู ขอมูล
ขาวสาร และ
พัฒนาระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ใหมีความ
เขมแข็ง โดยภาค
ประชาชนเปน
ผูดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย
(6)
60

4

61

4

62

4

63

4

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
3.5 การ
พัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

(8)

(9)
-รอยละของ
ผูสูงอายุในพื้นที่
ตําบลทะเมนชัย

3.6 การ
พัฒนาดาน
ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

- รอยละ
ความสําเร็จใน
การพัฒนา
บุคลากรรักษา
ความสงบ
เรียนรอย

โครงการ/กิจกรรม

(10)
8. โครงการสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต ประจําป
2560
-รวมกิจกรรม
9.โครงการยุติ
จํานวนผูเขารวม ความรุนแรงตอเด็ก
โครงการ
สตรี และคนใน
ครอบครัว
-ประชาชนใน
10.อุดหนุน
จังหวัดมีคุณภาพ โครงการหารายได
ชีวิตที่ดีขึ้นมี
เพื่อจัดกิจกรรมสา
หนวยงานที่
ธารณกุศลเหลา
ศูนยกลางการ
กาชาดจังหวัด
พัฒนา
บุรีรัมย
-ผูประสบภัย
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เบื้องตน
-ประชาชนไดรับ
น้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภค

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

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(11)
-กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

(12)

-กองสวัสดิการ
สังคม
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

13

13

13

13

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(7)
1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํ ให
เปนไปดวยความ
สะดวก

(8)
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จํานวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(9)
-สามารถ
ระบายน้าํ ได
กวารอยละ
80

(10)
1.โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด หมู
ที่ 4
2.โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมู 6
เชื่อมกับ ตําบล
ตลาดโพธิ์
3.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6

(11)

(12)

-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก
-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก
รอยละ 70
ขึ้นไป
-อบต.มีถนน
คมนาคมได
อยางสะดวก
-สามารถ
ระบายน้าํ
ลงสระหนอง
ไทร

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

กองชาง
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(7)
1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํ ให
เปนไปดวยความ
สะดวก

(8)
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จํานวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

(9)
-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
-อบต.มีถนน
สําหรับ
คมนาคมได
อยางสะดวก
-สามารถ
ระบายน้าํ ได
กวารอยละ
80
-สามารถ
ระบายน้าํ ลง
สระหนองเมา

(10)
6.โครงการกอสราง
ถนนดินยกระดับ
พรอมลงหินคลุก
หมูที 9
7.โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9

(11)

(12)

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

กองชาง

ห น า | 83
แบบ ยท. 04
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ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)
60

1

61

1

62

1

63

1

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
1.1 การกอสราง
และปรับปรุง บํารุง
ถนน สะพาน ทาง
เทาและระบบ
ระบายน้าํ ให
เปนไปดวยความ
สะดวก

(8)
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน/
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
กอสราง
- จํานวน
ถนน คสล./
ถนนลาดยา
ง/ถนนดิน /
ถนนลูกรังที่
ไดรับการ
ซอมแซม
- จํานวน
การกอสราง
ทางระบาย
น้ํา

(9)
-สามารถ
ระบายน้าํ ได
กวารอยละ
80

1.2 การพัฒนา
ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรง
ต่ําและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม
(10)
11.โครงการกอ
สรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมฝาปด ม.15

-อบต.มีถนน 12.โครงการกอ
สําหรับ
สรางถนนคอนกรีต
คมนาคมได เสริมเหล็ก หมู 16
อยางสะดวก
รอยละ 80
ขึ้นไป
13. โครงการ
-อบต.มีถนน กอสรางถนน คสล.
สําหรับ
หมูที่ 16 เชื่อมกับ
คมนาคมได ตําบลพระครู
อยางสะดวก
รอยละ 80
ขึ้นไป

- รอยละ
-ประชาชนมี 1.อุดหนุนไฟฟา
ของประชาชน ไฟฟาใชรอย สวนภูมิภาคอําเภอ
มีไฟฟา
ละ 100
ลําปลายมาศ
เพิ่มขึ้น

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับสนุน

(11)

(12)

กองชาง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

2

2

2

2

5

5

5

5

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
1.3 แนวทางการ
พัฒนา ดานแหลง
เก็บน้ํา

(8)
รอยละ
เกษตรกรที่
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา

(9)
-รอยละของ
ประชาชน
ในพื้นที่ที่จะ
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา
-รอยละของ
ประชาชน
ในพื้นที่ที่จะ
ไดรับ
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา

1.4 แนวทางการ
พัฒนา การ
กอสรางและขยาย
เขตการบริการ
ประปา

รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน

-มีระบบ
ประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
(10)
1.โครงการขุดลอก
สระหนองไทร
แหลงน้ําสาธารณะ
พื้นที่ หมู 8 บาน
หนองไทร
2.โครงการขุดลอก
ลําหวยบุตาริด หมู
12 บานบุตาริด

1.โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปา หมู 6 บาน
บริหารชนบท

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(11)

(12)
อบจ.

กองชาง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
1.4 แนวทางการ
พัฒนา การ
กอสรางและขยาย
เขตการบริการ
ประปา

(8)
รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับ
ประโยชน

(9)
-กิจการ
ประปาของ
หมูบานมี
ประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
(10)
2.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบ าน หมู
12 บานบุตาริด

-กิจการ
ประปาของ
หมูบานมี
ประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

3.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบ าน
หมู 16

-รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

4.โครงการวางทอ
เมนตระบบประปา
ภายในหมูบ าน
หมู 17

-รอยละ 80
ประชาชนมี
น้ําอุปโภค
บริโภค

5.โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตน้ํา
ประปาเพื่ออุปโภค
บริโภค หมู 17

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(11)

(12)

กองชาง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 1
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

(4)
1. สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

(5)
๑. พัฒนาชุมชน
ใหนาอยู สงเสริม
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา และ
ดานอื่นๆ

คาเปาหมาย
(6)

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

60

61

62

63

1

1

1

1

(7)
1.5 การพัฒนา
ดานผังเมืองรวม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ
(8)
- รอยละ
ของ
ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน
- รอยละ
ของ
ประชาชนมี
ความเปน
ระเบียบ
- ระดับ
ความสําเร็จ
ในการจัดทํา
ผังเมือง

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
(9)
-ประชาชน
รอยละ 90
จัดสรรพื้นที่
เปนระเบียบ
มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
(10)
1.โครงการจัดวาง
ผังเมืองรวม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(11)
กองชาง

(12)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 3
การพัฒนา
ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 2
การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว
และกีฬา

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม

(4)
4. สงเสริมและ
สรางจิตสํานึก
และตระหนักใน
การอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

(5)
4. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

1

1

1

1

1

1

1

1

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)
5.1 การพัฒนา
ดานการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม
พระราชดําริ

(8)
-จํานวน
โครงการที่
รณรงคปลูก
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม

(9)
-มีพื้นที่สีเขียว
ใหชุมชน

5.2 การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูล
ฝอย

-พัฒนา
ระบบการ
จัดการขยะ
มูลฝอยตาม
หลัก
สุขาภิบาล

-ปริมาณขยะ
ลดนอยลง
-เพิ่มรายได
ใหกับ
ครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม
(10)
1.โครงการปลูกตน
ไมเฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ

1.โครงการ
ฝกอบรมชุมชน
ปลอดขยะ

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(11)
สํานักปลัด

(12)

สํานักปลัด
(งาน
สาธารณสุข)
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง
ที่ดี

(4)
5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

2

2

2

2

1

1

1

1

กลยุทธ/
แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(7)
5.1 การพัฒนา
ดานการสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ทองถิ่น

(8)
1. รอยละ
ประชาชนมี
สวนรวม
แสดงความ
คิดเห็นใน
กิจกรรม
ของ อบต.
2. จํานวน
ประชาชนที่
เขารวม
ประชุม
ประชาคม
3. รอยละ
ของ
ประชาชนรู
ประชาธิปไต
ยและ
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
4. จํานวนผู
มีสิทธิ์
เลือกตั้ง

5.2 การพัฒนา
ดานการสงเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(9)
-ผลการดําเนิน
บรรลุตามแผน
รอยละ 70

(10)
1..โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและจัด
เวทีประชาคมในการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร
แผนพัฒนาสามป
และแผนชุมชน

(11)
สํานักปลัด

(12)

-ประชาชน
ออกมาใชสิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้น

2.คาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
และผูบริหารทองถิ่น

สํานักปลัด

-คณะผูบริหาร
สมาชิกฯ
บุคลากร อบต.
มีประสิทธิ
ภาพในการ
ทํางาน

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

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง
ที่ดี

(4)
5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

2

2

2

2

4

4

4

4

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

(7)
5.3 การ
พัฒนาการปรับปรุง
และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได

(8)

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน

(9)
(10)
-จํานวน
1.โครงการ
ประชาชนผูมี ปรับปรุงระบบแผน
หนาที่เสียภาษี ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

(11)
กองชาง

(12)

-อบต.มีรายได
ในการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่ม

2.โครงการ
ใหบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

กองคลัง

- อบต.มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

1.ปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช
เพื่อการปฏิบัติงาน

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

-รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
มาใชบริการ

2. โครงการ
กอสรางสํานักงาน
อบต.ทะเมนชัย

-รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
มาใชบริการ

3.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

- สํานักปลัด
- กองชาง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ความเชื่อม
โยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
(1)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)

(2)
ยุทธศาสตร
ที่ 4
การพัฒนา
ขีด
สมรรถนะ
องคกร

(3)
ยุทธศาสตร
ที่ 5
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ
บานเมือง
ที่ดี

(4)
5. การสราง
ระบบบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี โดยให
ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ดําเนินงานของ
อบต. เพื่อใหเกิด
ความโปรงใส
ตรวจสอบได

(5)
5. ประชาชนมี
สวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นและ
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการ

คาเปาหมาย
(6)
60

61

62

63

3

3

3

3

กลยุทธ/แนวทาง
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

(7)

(8)

(9)
-ประชาชน
รอยละ 90
ไดรับความ
สะดวกในการ
ใชบริการ

(10)
4.โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงานพรอม
อุปกรณ อบต.
ทะเมนชัย

(11)
- สํานักปลัด
- กองชาง

-ประชาชน
รอยละ 80
ไดรับขอมูลที่
ถูกตอง

1. โครงการอบรม
สงเสริมความรูดาน
กฎหมาย

สํานักปลัด

-มีศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารจัดซื้อ
จัดจางที่พรอม
บริการ

2. อุดหนุนตาม
โครงการปรับปรุง
ศูนยรวมขอมูล
จัดซื้อ/จัดจาง

สํานักปลัด

-มีศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารจัด

3. โครงการ
ปรับปรุงศูนยรวม
ขอมูลจัดซื้อ/จัด
จาง

สํานักปลัด

5.5 การ
พัฒนาการสงเสริม
ใหองคกรและ
บุคลากรยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม

หนวย
งานรับผิด
ชอบ

หนวยสนับ
สนุน
(12)

บทที่ ๕

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผล สอดคล อ งกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่ นมีอํานาจหนาที่ในการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อ
ดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เพื่ อให ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอต อสภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่ น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับ
ใดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุม
เพื่อกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังนี้
1.1 การกํ า หนดกรอบ แนวทาง และวิ ธี ก าร ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพี ยงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่ อการดํ าเนินกิ จกรรมของ
หนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตาม
ผล ( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
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(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผล
ประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และ
การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่
กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดย
อยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของ
แผนพัฒนาสามปได ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับคณะกรรมการฯจะพิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการ
ติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดย
สามารถติ ด ตามและประเมิ น ผลได ตั้ ง แต ก อ นเริ่ ม โครงการพั ฒ นาตามแผนดํ า เนิ น งานจนสิ้ น สุ ด
โครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจ าการติด ตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาสามปและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหาร
ท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น อาจให
ความเห็ นหรื อขอเสนอแนะในรายงานการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาสามปและโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดได
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5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
5.4.1 ผูเ ข าร ว มติ ดตามและประเมิน ผล ได แก คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผล ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนได
เสียในทองถิ่นนั้นๆ
5.4.2 เครื่องมือที่ใชสําหรับการติดตามประเมินผล เพื่อใชในการรวบรวมขอมูล
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดขึ้นซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ความจํ า เป น สํ า คั ญ ในการนํ า มาหาค า ผลของประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากแผน
ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ
5.4.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตอง
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน
แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตางๆ เพื่อตรวจดูวาดําเนินการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของ
ทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล
(Data analysis) ดวย
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกําหนด
องคกรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกร
รับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้ง
คณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได โดยมีอํานาจหนาที่ ตามระเบียบขอ 29 ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขาย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อ
เสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดํ าเนิน การหรือรว มดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถิ่น
(5) ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต อ สภาท อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ
ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความ
เหมาะสม

5.3 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวา การดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยใชแบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
เปนแนวทางไว คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบที่ 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมิ น ความพอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก ร อปท. ในแต ล ะ
ยุทธศาสตร
ตารางที่ 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ระบบติดตาม
รายงาน

ผู
ระยะเวลา
ผู
ประเมิน
ประเมิน
อบต. 1. ใชแบบรายงานที่
ทุกๆ
อบต.
2 แบบติดตามผล
3 เดือน
การดําเนินงานของ
อบต. รายไตรมาส
(3 เดือน)
2. สงรายงานให
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ระบบประเมินผล
รายงาน
1. ใชแบบรายงานที่ 1
การกํากับการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร ของ อบต.
2. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา
1. ใชแบบรายงานที่
3/1 แบบประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
2. ใชแบบรายงานที่
3/2 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม
3. ใชแบบรายงานที่
3/3 แบบประเมินความ
พอใจตอผลการ
ดําเนินงานของ อบต.ใน
แตละยุทธศาสตร
4. สงรายงานให
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา

ระยะเวลา
เมื่อ อบต.
ประกาศใช
แผน

ทุกๆ 1 ป
(ภายใน
ธันวาคม)
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ตารางที่ 1 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ตอ)
ระบบติดตาม
ผู
ระยะ
ผู
รายงาน
ประเมิน
เวลา ประเมิน
คณะ
1. ตรวจสอบรายงาน 15 วัน
คณะ
ติดตามฯ 2. วิเคราะหรายงาน นับตัง้ แต ติดตามฯ
ตามแบบ
รับ
3. รายงานผลให
รายงาน
ผูบริหารทราบ
ผูบริหาร

ระบบประเมินผล
รายงาน
1. ตรวจสอบรายงาน
2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบ
3. เสนอผูบริหารทราบ
1. เสนอสภาเพื่อทราบ
2. ประกาศใหประชาชน
ทราบ

ระยะ
เวลา
15 วัน
นับตั้งแต
รับ
รายงาน
1.ภายใน
ธันวาคม
2.
ประกาศ
ไมนอย
กวา30
วัน
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แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ......................................................................................................
ประเด็นการประเมิน
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
6. มี ค ณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และประชาคมท อ งถิ่ น พิ จ ารณาร า งแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น
10. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
ศักยภาพของทองถิ่น
11. มี ก ารกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น แ ละภารกิ จ หลั ก การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรจังหวัด
12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มีการ
ดําเนินงาน

ไมมีการ
ดําเนินงาน

การวัด และการนําเสนอผล
- ความถี่ในการวัด : หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จและประกาศใชอยางเปน
ทางการ
- เกณฑการพิจารณา : พิจารณาจาก มี/ ไมมี การดําเนินการนั้น
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค
กรปกครองสวนทอถิ่นรายไตรมาส
และระยะ 6 เดือน

คําชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนยุ ทธศาสตร ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ภายใตแผนยุ ทธศาสตร 5 ป โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ 6
เดือน โดยาเริ่มตั้งแตสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
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2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป 2560
โครงการ
ผลการ
(เปาหมาย) ดําเนินงาน

ป 2561
โครงการ
ผลการ
(เปาหมาย) ดําเนินงาน

ป 2562
โครงการ
ผลการ
(เปาหมาย) ดําเนินงาน

ป 2563
โครงการ
ผลการ
(เปาหมาย) ดําเนินงาน
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
ป 2560

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

ป 2561
จํานวน
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม

ป 2562
จํานวน
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

รวม
งบประมาณ
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2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา (เฉพาะป 2560)
รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะป 2560)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ แผนการดําเนินงาน)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
รวมทั้งสิ้น

โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป

งบประมาณ
ในแผนพัฒนา
สามป

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

รอยละ
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2.3 การเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) (เฉพาะป 2560)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสาม
ในแผนพัฒนาสามป
ป

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

รวมทั้งสิ้น
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รอยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตารางเปรียบเทียบแผนการดําเนินงาน กับ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

งบประมาณ
ตามแผนการ
ดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

งบประมาณ
ที่ดําเนินการจริง
ตามเทศบัญญัติ

รอยละ

รวมทั้งสิ้น

แผนยุทธศาสตรกาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประจําป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)

ห น า | 104

สรุปตารางเปรียบเทียบรอยละของแผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2560) กับ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ภาพรวมทั้งหมด)
1. แผนพัฒนาสามป (เฉพาะป 2560) จํานวน.....................โครงการ
ลําดับที่
1
2

การดําเนินงาน

งบประมาณ......................................บาท

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

รอยละ

แผนการดําเนินงาน
การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ
2. แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 จํานวน.....................โครงการ

ลําดับที่
1

รอยละ

การดําเนินงาน
การดําเนินงานจริงตามขอบัญญัติ

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ......................................บาท
รอยละ

งบประมาณ

รอยละ
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สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเสร็จ
อยูระหวาง
แลว
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ไดรับ
ที่เบิกจายไป

รวมทั้งสิ้น
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สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.1
4.2
4.3
4.4

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ...............................................................................................
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน..............................................................................................................
สวนที่ 2 ยุทธศาสตร และโครงการตามแผนพัฒนาป..............................
2.1 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี

จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผนฯ

จํานวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทีป่ รากฏ
ในแผนฯ

รวม
เกณฑการพิจารณา : หากจํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนกับโครงการที่ปฏิบตั ิจริงมีความสอดคลองกัน แสดง
วาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กาํ หนด และหากมีโครงการที่ปฏิบตั ิจริงนอยกวาที่
กําหนดไวในแผนฯ แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนฯที่กําหนด
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ในภาพรวม
แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/2
แบบระเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม) ของ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย 
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 31- 41 ป
 51 – 60 ป

 20 - 30 ป
 41 – 50 ป
 มากกวา 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา

 สูงกวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 อื่นๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 คาขายธุรกิจสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ)

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 รับจาง
 เกษตรกร

สวนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา
คําอธิบาย : 1. มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรมี 9 ขอ (ประเด็นการพัฒนา)
2. แตละขอมี 10 คะแนน
3. ใหผูที่ทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดตั้งแต 0-10 คะแนน
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แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในภาพรวม
1. ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมตอสาธารณะ

เต็ม 10 คะแนน ให 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
6) มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา

เต็ม 10 คะแนน ให 

8) มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 

รวมคะแนน

เต็ม 90 คะแนน ให 

2. ระดับความพึงพอใจคิดเห็นรอยละ
ประเด็นการพัฒนา
๑. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
๒. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม
๓. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
๔ มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ
๕. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
๖. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
๗. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
๘. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
๙. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยในแตละยุทธศาสตร
๑. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา...................................... (๑ – ๑๒)
ประเด็นการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 90 คะแนน ให 

๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก

หนวย

ผลการดําเนินเงิน
กอน
หลัก
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพิ่ม-ลด
(จํานวน)
(จํานวน)
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๓. ผลการประเมินตามยุทธศาสตรคิดเปนรอยละ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจ (%)
พอใจมาก

พอใจ

ไมพอใจ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการบานเมืองที่ดี
ภาพรวม
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย 
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 ต่ํากวา 20 ป
 31- 41 ป
 51 – 60 ป

 20 - 30 ป
 41 – 50 ป
 มากกวา 60 ป

3. การศึกษา

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา

 สูงกวาปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 อื่นๆ

4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 คาขายธุรกิจสวนตัว
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ)

 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 รับจาง
 เกษตรกร

สวนที่ 2 การประเมินความพึงใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คําอธิบาย :

1. มีงานบริการที่ตองการประเมิน
จํานวน............................งาน
2. ความพึงพอใจในการใหบริการ
จํานวน............................ดาน
3. ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจ
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งานบริการ........................................................
ความพึงพอใจในการใหบริการ
(ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ)
ความพึงพอใจ
๑. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑.๑ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว
๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ
๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ
๑.๔ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง
มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน)
๑.๕ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน
๑.๖ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของ
ผูรับบริการ
๒. ดานเจาหนาที่บุคลากรผูใหบริการ
๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๒.๒ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผู
ใหบริการ
๒.๓ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของ
เจาหนาที่
๒.๔ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม
ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา
๒.๕ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ
๒.๖ ความซื้อสัตยสจุ ริตในการปฏิบัติหนาที เชน ไมรบั สินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา
โรงอาหารโทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ
๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม
๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ
๓.๖ การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใช
บริการ
๓.๗ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและ
เขาใจงาย
3.8 ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู
๔. อื่นๆ ระบุ ............................................................................

ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ
ไมพอใจ
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สวนที่ ๔ ขอเสนอและแนวทางแกไขปญหา
๔.๑.................................................................................................................................
๔.๒.................................................................................................................................
๔.๓.................................................................................................................................
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ภาคผนวก

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

แผนที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นเพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตร
ประเด็นพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 พันธกิจ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นพันธกิจ
3.7 ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม)
3.8 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา)
3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม)
3.10 ผลผลิต / โครงการ

รวม

คะแนน
10
25
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

100

ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นขอมูลสภาพทั่วไป
ของอคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลทั่วไป เปน ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต
เขตการปกครองประชากร การศึกษา สาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุม องคกรประชาสังคม กลุม
ธุรกิจทองถิ่น เปนตน หรือขอมูลอืน่ ๆ ที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาทองถิ่น
(2) ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น เปนขอมูล
โครงสร า งและกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตางๆโครงสราง
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน
(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ความมุงมั่นอันแนวแน
ในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) การสํ า รวจและจั ด เก็ บ ข อ มู ล เพื่ อ การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น หรือการใชขอมูล จปฐ.
(5) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ
และการดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการร ว มคิ ด ร ว มทํ า ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว ม
ตรวจสอบ ร ว มรั บ ประโยชน ร ว มแก ไ ขป ญ หา
ปรึ ก ษาหารื อ และเปลี่ ย นเรี ย นรู เพื่ อ แก ป ญ หา
สํ า หรั บ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ ข อง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนโยบาย
ของผูบริหารทองถิ่น
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั ง คั บ ใช ผ ลของการบั ง คั บ ใช
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิ เ คราะห ท างสั ง คม เช น ด า นแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ป ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

คะแนนเต็ม
10
(2)

(2)

(2)

(2)
(2)

25
3

2
4

คะแนนที่ได

ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก SStrength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) OOpportunity (โอกาส) และ T-threat (อุปสรรค)
(7) สรุ ป ประเด น ป ญ หาและความต อ งการของ
ประชาชนเชิ ง พื้ น ที่ มี ก ารนํ า เสนอป ญ หา ค น หา
สาเหตุ ของปญ หาหรื อสมมติ ฐานของปญหา แนว
ทางการแกไ ขป ญหาหรือ วิธีก ารแกไ ขปญ หา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรของ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
องคกรปกครองสวน
จั ง หวั ด สอดคล อ งและเชื่ อ มโยงกั บ สภาพสั ง คม
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตร
บุรีรัมย
จังหวัด
3.2 ยุทธศาสตรของ
ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด สอดคลองกั บ แผนพั ฒ นา
องคกรปกครองสวน
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนการบริ ห าร
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
ราชการแผนดิน นโยบาย (ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล
3.4 วิสยั ทัศน
วิ สั ย ทั ศ น มี ลั ก ษณะแสดงสถานภาพที่ อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึ ง
อนาคตอย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ โอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.5 พันธกิจ
พันธกิจแสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนของ
ภารกิจ
3.6 เปาประสงคของแต เป า ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น พั น ธกิ จ มี ค วาม
ละประเด็นพันธกิจ
สอดคลองและสนับสนุนตอพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชดั เจน
3.7
ตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) สิ่งที่วัดได
เปาประสงค (ตัวชี้วัดรวม) ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของเป า ประสงค
โดยรวม เป น ตั ว กํ า หนดว า ผลสั ม ฤทธิ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น
โดยรวมในการพัฒนาทองถิ่น

คะแนนเต็ม
4

4

4

65
10

10

10

5

5
5

คะแนนที่ได

ประเด็นการพิจารณา
3.8 จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา)

3.9 ตัวชี้วัดระแนว
ทางการพัฒนา

3.10 ผลผลิต/โครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการ
พัฒนา) กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
แนวทางการพัฒนาที่เกิดจากเปาประสงค พันธกิจ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป
ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดไดทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของแนวทางการพัฒนา เปน
ตัวกําหนดวาผลสัมฤทธิ์จะเกิดขึ้นโดยรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาสามป
ผลผลิ ต /โครงการ เป น ผลผลิ ต ที่ เ ป น ชุ ด หรื อ เป น
โครงการที่ เ ป น ชุ ด กลุ ม หรื อ อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
ลั ก ษณะเดี ย วกั น เป น ต น เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด ทํ า
โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาสาม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
5

5

5

100

คะแนนที่ได

ค ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประจําป(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)

