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คํานํา

ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของ
หนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดวา “แผนพัฒนา”
หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหความหมายของแผน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ไวดังนี้

“แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” หมายความวา  แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตลี ซึ่งมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญ
เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ข้ึน
ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 17 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคมทองถ่ิน และสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนา องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้  จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

คณะผูจัดทํา
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
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สวนท่ีสวนท่ี ๑๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน

๑. ดานศกัยภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตร  และมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  พ้ืนท่ี
ลอมรอบดวยปาสาธารณะและ มีท่ีนาลอมรอบ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีเนื้อท่ีประมาณ
36.6 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ
๑๓.๕ กิโลเมตร ปจจุบัน  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตั้งอยูท่ีสาธารณะประโยชน  มีเนื้อท่ี
จํานวน 10 ไร  หรือ 4,000 ตารางวา  อยูภายในหมูท่ี 15 บานหนองมวงใต  ตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  โดยแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

หมูท่ี 4 บานหนองมวง หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท
หมูท่ี 8 บานหนองไทร หมูท่ี 9 บานหนองบัว
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี 12 บานบุตาริด หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พ้ืนท่ีของตําบลทะเมนชัย สวนใหญจะมีลักษณะเปนท่ีราบ ซึ่งพ้ืนท่ีทางดานตะวันออก

จะมีความสูงมากกวาทางดานตะวันตก ดังนั้นจะลาดเทจากดานตะวันออกมายังดานตะวันตก พ้ืนท่ี
ภายในเขตตําบลทะเมนชัย สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไมมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปนพ้ืนท่ีปาสงวน
แหงชาติ แตจะมีเพียงท่ีสาธารณะประโยชนในบางพ้ืนท่ี คือบานหนองมวงนอย บานหนองมวงใต
บานหนองไทร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จัดอยูใน

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน  ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอนนี้ แบงได ๓ ฤดู
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม โดยไดรับอิทธิพลจากรองอากาศต่ําจาก

พายุโซนรอนทําใหมีอากาศชุมชื้นและฝนตกชุก
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือน พฤศจิกายน - มกราคม โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแหงแลงมาก
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีอากาศรอนและ

อบอาว



ห น า | 2

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยท่ัวไปของตําบลทะเมนชัยมีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย  บริเวณท่ี

ดอนท่ีมีเนื้อดินเปนดินรวน และบริเวณท่ีราบลุมเปนดินรวนเหนียวท่ีใชในการทํานาบางสวน
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา

ลักษณะแหลงน้ําของตําบลทะเมนชัย   ก็จะมีแหลงน้ําท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  และแหลงน้ํา
ท่ีเกิดจากการสรางโดยมนุษย  ท่ีใชในการอุปโภค – บริโภค  และใชในการทําการเกษตร  ดังนี้

แหลงน้ําท่ีธรรมชาติ
- ลําหวย 4 แหง
- หนองน้ําสาธารณะ 5 แหง

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

1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ลักษณะของไมและปาไมตําบลทะเมนชัย   สวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ  เปนปาผลัด

ใบผสม หรือปาเบญจพรรณมีลักษณะเปนปาโปรงและยังมีไมไผชนิดตาง ๆ ข้ึนอยูกระจัดกระจาย
ท่ัวไปพ้ืนท่ีดินมักเปนดินรวนปนทราย ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
สิ่งมีชีวิต ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตวอ่ืน ๆ เพราะปาไมมีประโยชนท้ังการเปนแหลงวัตถุดิบของ
ปจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรคสําหรับมนุษย และยังมีประโยชนใน
การรักษาสมดลุของสิ่งแวดลอมของชาวตําบลทะเมนชัยอีกดวย

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีชุมชนท้ังหมด 10 ชุมชน ประชาชนใน

ชุมชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ปญหาของการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวง
ท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยเฉพาะการคัดเลือกผูใหญบาน การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ ขอความ
รวมมือ ผูนํา เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอ
ทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขอมูลท่ีถูกตอง เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ี
กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ได
พยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ในการจัดทําแผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชน
สนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการอ่ืนๆ สําหรับประชาชนอีก
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หลายโครงการ เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเจริญ
เทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจาก
ขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบริการ โดยองคการบริหารสวนตําบลแบงเขตการ
ปกครอง ดังนี้

2.1 เขตการปกครอง
ตําบลทะเมนชัย เปนตําบลเกาเริ่มมาพรอมกับสมัยอําเภอลําปลายมาศตั้งเปนก่ิง

อําเภอ  ในป พ.ศ. 2479 ประชาชนสวนใหญพูดภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ประกอบไปดวย
17 หมูบาน  แยกอยูในเขตเทศบาล จํานวน 7 หมูบาน และอยูในเขต อบต.ทะเมนชัย  จํานวน
10 หมูบาน  ในป พ.ศ. 2537 ก็ไดมีการปรับปรุงการบริหารสวนทองถ่ินในสวนพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหมีการบริหารสวนตําบลข้ึนเปน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 องคกรปกครองทองถ่ิน
รูปแบบใหมมีขนาดเล็ก และใกลชิดประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด   องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  ไดยกฐานะจากสภาตําบล  เปนองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดตําบลตลาดโพธิ์  ตําบลบุโพธิ์ ตําบลเมืองแฝก อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย

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

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยแบงเขตการปกครอง
ตารางท่ี 1 ตารางทําเนียบกํานัน/ผูใหญบาน กํานันตําบลทะเมนชัย 1 คน ผูใหญบาน

9 คน  ผูชวยผูใหญบาน 20 คน  ดังนี้

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

4 บานหนองมวง นายแสงจันทร จําปาแดง 14 ม.ค. 52 1.นายสมเดช  จันทะเมนชัย
2.นายภูมิรัฐ  วิวัฒนวรธรรม

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

8 บานหนองไทร นางรําไพ  รักษาอินทร 8 ม.ค. 56 1.นายไพศาล  สามีรมัย
2.นายทองพูน  พันธประภา

9 บานหนองบัว นายพลากร  พูนนอก 30 มิ.ย. 51 1.นายไกรสร  เซ็งรมัย
2.นายวิชัย  ชินชะโน
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชื่อ-สกลุ
กํานัน/ผูใหญบาน

วันดํารง
ตําแหนง ผูชวยผูใหญบาน

10 บานหนองมวงนอย นายวีระพล  เสนาไทย 25 มิ.ย. 55 1.นายจันทรเพ็ญ  ดรีาชรัมย
2.นางบุญจันทร  เชือกรัมย

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

12 บานบุตารดิ นายทองคํา  ผักชุมแสง 14 ก.ค. 53 1.นายสมพงษ  ดีชัยรัมย
2.นายวิชิต  บัวแกว

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

16 บานนอยพัฒนา นายอุดร  มีศรี 11 ก.ย. 52 1.นายพีระพล  ทองพิมาย
2.นายอุบล  แผนสมบูรณ

17 บานใหมอัมพวัน นายกิตติพงศ ชะรางรมัย
กํานันตําบลทะเมนชัย 27 ก.ค. 51 1.นายสุกรี  แซกรมัย

2.นายสํารวน  นองสิน

ตารางท่ี 2 ทําเนียบสารวัตรกํานันและแพทยประจําตําบล

หมูท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ
16 นายบุญมี  เชียงรัมย สารวัตรกํานัน 16 พ.ย. 51
8 นายสวาสดิ์  คะเลรัมย สารวัตรกํานัน 1 มี.ค. 56
4 นางนารี  เลื่อนแสงทอง แพทยประจําตําบล 15 ต.ค. 51

2.2 การเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  สวนใหญรวมกิจกรรม

ทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลยังมีสวนรวมในการบริหารงาน
การชวยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานตางๆ เชน
การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประชุมประชาคมแกไขปญหา
ตางๆ ฯลฯ

ตารางท่ี 3 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ประกอบดวย
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

1. นายแสงเพ็ชร เชือบรัมย ประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
2. นายสมพร  พูนนอก รองประธานสภา อบต.ทะเมนชัย 26 พฤศจิกายน 2556
3. นางสมจิต  ซอมรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
4. นางสรอย  อินทะเว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 14 พฤศจิกายน 2556
5. นางสุทิพย  กุตาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
6. นางวิภาวรรณ  วันจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 14 พฤศจิกายน 2556
7. นายไสว  คะโลรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
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ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วันดํารงตําแหนง หมายเหตุ

8. นายสมศักดิ์  เมืองแพน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 14 พฤศจิกายน 2556
9. นายไพรินทร  ชินรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 14 พฤศจิกายน 2556

10. นายสมบตัิ  ทราบรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
11. นางสาวกองเงิน พุมพวง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 14 พฤศจิกายน 2556
12. นายนนทกร  ดวงทอง สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
13. นางสายทอง  ชารีคาน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 14 พฤศจิกายน 2556
14. นายดี  แซกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
15. นายสน่ัน  แซมรมัย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 14 พฤศจิกายน 2556
16. นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
17. นายปญจพล  แสนรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 15 14 พฤศจิกายน 2556
18. นายวิชัย  เซิกรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
19. นายจํานงค  ทราบรัมย สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 16 14 พฤศจิกายน 2556
20. นายวิชาญ เพ็งพระจันทร สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 17 14 พฤศจิกายน 2556

ตารางท่ี 4 ทําเนียบฝายบริหาร

ลําดับ
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง วันดํารงตําแหนง

1. นายทองอยู  อินทรกําแหง นายก อบต.ทะเมนชัย 14 พฤศจิกายน 2556
2. นายวสวัตติ์ ทองสิริเรืองชัย รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556
3. นางสมบัติ  สีดาสะมา รองนายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556
4. นายชัยศิลป  มีศรี เลขานุการ นายก อบต.ทะเมนชัย 2 ธันวาคม 2556

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน)
หมายเหตุ

4 บานหนองมวง 342 374 716 174
6 บานบริหารชนบท 245 228 473 124
8 บานหนองไทร 454 471 925 201
9 บานหนองบัว 261 272 533 131
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

จํานวน
ครัวเรือน

(ครัวเรือน)
หมายเหตุ

10 บานหนองมวงนอย 176 180 356 99
11 บานหนองน้ําขุน 324 341 665 178
12 บานบุตาริด 194 234 428 97
15 บานหนองมวงใต 257 264 521 126
16 บานนอยพัฒนา 274 244 518 125
17 บานใหมอัมพวัน 117 132 249 58

ท่ีมา : 1. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอลําปลายมาศ (ขอมูล ณ วันท่ี 28 เดือน
ตุลาคม  พ.ศ. 2559)

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

ชวงอายุ ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน) หมายเหตุ

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

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

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

๔. สภาพทางสงัคม
4.1 การศึกษา

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

4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา
1) โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม จํานวน 1 แหง

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

4.2 สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความ
ดัน เบาหวาน โรคเอดส โรคไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับ
การรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การ
แกไขปญหา คือ อบต. และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคให
ชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตอง
เปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ป ผูปกครองสามารถ
เลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้ อบต.พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข
โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แหง

4.3 อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจรปดในจุดท่ีเปนท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวง
เทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย
เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

4.4 ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธร

ทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ี
ติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความ
รวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น
เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การ ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจาก
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อํานาจหนาท่ี ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดให
ความรวมมือมาโดยตลอด

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

๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง

การคมนาคมสะดวก  มีถนนสายหลัก  คือ  ถนนสายจากเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย –
บานหนองน้ําขุน – บานหนองบัว – เปนถนนลาดยาง

๕.๒ การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือ

ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ี
ท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี

๕.3 การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตําบล  มีจํานวน 10 แหง

๖. ระบบเศรษฐกจิ
6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล รอยละ 8๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออย ดังนี้

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

๖.๒ การประมง
(ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
สวนใหญเปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม

เชน การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ เปนตน
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๖.๔ การบริการ
โรงแรม - แหง
รานอาหาร 2 แหง
โรงภาพยนตร - แหง
สถานีขนสง - แหง (ทารถ ๑ แหง)
รานเกมส 1 แหง

๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีแหลงทองเท่ียว แตไดสงเสริมในดานขนบธรรมเนียม

ประเพณีตางๆ  ใหเกิดข้ึนในชุมชน
๖.๖ อุตสาหกรรม

- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 31 แหง
๖.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ

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

กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ จํานวน 1 กลุม
๑. กลุมอาชีพทอเสื่อกกบานบุตาริด

๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน

โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางาน
นอกพ้ืนท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ี
ในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
การจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได

๗. เศรษฐกจิพอเพยีงทองถิน่ (ดานการเกษตรและแหลงน้าํ)

บานหนองมวง  หมูท่ี 4
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองมวง  หมูท่ี 4 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 678 คน  ชาย 319 คน  หญิง 359 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 136 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,164 ไร
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7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขต
ชลประทาน

120 ครัวเรือน
1,985 ไร

400 กก./ไร 2,000 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

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

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

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

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

3. ทําไร 1. ไรออย 8 ครัวเรือน
75 ไร

15,000 กก./
ไร

8,500 บาท/ไร 15,000 บาท/
ไร

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

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

3. ไรมันสําปะหลัง 5 ครัวเรือน
15 ไร

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

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

- ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

- ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป

เพียงพอ
(แหง)

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ
 1. แมนํ้า - -
 2. หวย/ลําธาร 1 
 3. คลอง - -
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แหลงนํ้าทางการเกษตร จํานวน (แหง)

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
(แหง)

 4. หนองนํ้า/บึง - -  ม.ค.
 ก.พ.
 มี.ค.
 เม.ย.
 พ.ค.
 มิ.ย.
 ก.ค.
 ส.ค.
 ก.ย.
 ต.ค.
 พ.ย.
 ธ.ค.

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

- -

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

- -

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ 1  - -
6.อ่ืนๆ
1)......................................
2)......................................
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

บานบริหารชนบท  หมูท่ี 6
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานบริหารชนบท  หมูท่ี 6 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรท้ังหมด 487 คน  ชาย 255 คน  หญงิ 232 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 105
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,770 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

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

400 กก./ไร 3,500 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร หากไมเพียงพอ

หมูบานน้ีมีนํ้าทาง
การเกษตรไมเพียงพอ

ในชวงเดือนใด
เพียงพอ

ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

แหลงนํ้าทางการเกษตร จํานวน (แหง)

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ
การเกษตรตลอดท้ังป

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
(แหง)

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

 1. แมนํ้า
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองนํ้า/บึง
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

2  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

บานหนองไทร  หมูท่ี 8
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองไทร  หมูท่ี 8 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 892 คน  ชาย 442 คน  หญิง 455 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 174 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด - ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 92 ครัวเรือน
1,027 ไร

400 กก./ไร 2,000 บาท/ไร 4,000 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ทําไร 1. ไรออย 25 ครัวเรือน
200 ไร

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

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

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

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

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

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

....... ครัวเรือน
...........ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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บานหนองบัว  หมูท่ี 9
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองบัว  หมูท่ี 9 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 425 คน  ชาย 210 คน  หญิง 215 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 106 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 870 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 80 ครัวเรือน
870 ไร

400 กก./ไร 15,000 บาท/ไร 2,600 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,500กก./ไร 1,800บาท/ไร 10,500บาท/ไร

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

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

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

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

..…-…..กก./ไร ..…-…..บาท/ไร ..…-…..บาท/ไร
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

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

บานหนองมวงนอย หมูท่ี 10 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรท้ังหมด 354 คน  ชาย 174 คน  หญงิ 180 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 88
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,229 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

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

401 กก./ไร 1,801 บาท/ไร 4,411 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ทําไร 1. ไรออย 5 ครัวเรือน
125 ไร

15,000กก./ไร 1,800บาท/ไร 10,500บาท/ไร

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

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

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

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

1  -
-

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

บานหนองน้ําขุน  หมูท่ี 11
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองน้ําขุน หมูท่ี 11 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 655 คน  ชาย 330 คน  หญิง 325 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 136
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,010 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 104 ครัวเรือน
1,362 ไร

400 กก./ไร 2,650 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,300กก./ไร 4,500บาท/ไร 13,000บาท/ไร

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

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

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

500 กก./ไร 1,000บาท/ไร 1,200 บาท/ไร

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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บานบุตาริด  หมูท่ี 12
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานบุตาริด หมูท่ี 12 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรท้ังหมด 425 คน  ชาย 191 คน  หญงิ 234 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 93
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,250 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 78 ครัวเรือน
1,115 ไร

400 กก./ไร 2,250 บาท/ไร 4,500 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานหนองมวงใต  หมูท่ี 15 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรท้ังหมด 515 คน  ชาย 256 คน  หญงิ 259 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 124
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,791 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

..…420…..กก./
ไร

..…2,000..บาท/
ไร

..3,000..บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ไรขาวโพด 2 ครัวเรือน
4 ไร

100 กก./ไร 1,000 บาท/ไร 3,000 บาท/ไร

3. ไรมันสําปะหลัง 4 ครัวเรือน
10 ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

-  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

1  - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 16
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานนอยพัฒนา  หมูท่ี 16 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน
ประชากรท้ังหมด 524 คน  ชาย 278 คน  หญิง 246 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 118 ครัวเรือน
พ้ืนท่ีท้ังหมด 970 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 52 ครัวเรือน
………. ไร

400 กก./ไร 2,650 บาท/ไร 3,200 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ทําไร 1. ไรออย 12 ครัวเรือน
182 ไร

10 กก./ไร 4,600 บาท/ไร 1,000 บาท/ไร

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

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

3. ไรมันสําปะหลัง 20 ครัวเรือน
60 ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

2   -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

1  - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ 2  - -
6.อ่ืนๆ
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บานใหมอัมพวัน  หมูท่ี 17
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

บานใหมอัมพวัน  หมูท่ี 17 ตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย
จํานวนประชากรท้ังหมด 242 คน  ชาย 110 คน  หญงิ 132 คน  ครัวเรือนท้ังหมด 50
ครัวเรือน พ้ืนท่ีท้ังหมด 813 ไร

7.2 ขอมูลดานการเกษตร

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิต
เฉลี่ย (บาท/ไร)

ราคาขายโดย
เฉลี่ย (บาท/ไร)

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

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

2.นอกเขตชลประทาน 35 ครัวเรือน
812 ไร

400 กก./ไร 1,850 บาท/ไร 4,400 บาท/ไร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

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

..…-…..ครัวเรือน
……..…-……...ไร

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

แหลงนํ้าทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนท่ีใชในการทํา
การเกษตร

หากไมเพียงพอ
หมูบานน้ีมีนํ้าทาง

การเกษตรไมเพียงพอ
ในชวงเดือนใด

เพียงพอ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ย
ในปท่ีผานมา (มิลลิเมตร)

กรณีท่ีทราบโปรดระบุ
3.1) ปรมิาณนํ้าฝน ไมเพียงพอ

แหลงนํ้าทางกาเกษตร จํานวน (แหง)
ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือ

การเกษตรตลอดท้ังป
เพียงพอ(แหง)

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

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

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหลงนํ้า จํานวน
(แหง)

การใชงาน
ความเพียงพอของนํ้า

อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังป
หากไมเพียงพอหมูบาน
น้ีมีนํ้าทางการเกษตรไม
เพียงพอในชวงเดือนใดใชได.

(แหง)
ใชไมได
(แหง) เพียงพอ (แหง)

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

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

2  - -

4.ระบบประปา(การ
ประปาสวนภูมภิาค)

- - - -

5.แหลงนํ้าธรรมชาติ - - - -
6.อ่ืนๆ
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๘. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด 5 แหง
สํานักสงฆ ๑ แหง

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

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอนุรักษณภูมิปญญา

ทองถ่ิน  ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน การทอผาไหม การทอเสื่อจากตนกก
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและ
เหลือเอาไวจําหนวยบาง ไดแก เสื่อท่ีทอจากตนกก เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ ผาสิ้นตีนแดง

๙. ทรพัยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา

น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําจากแหลงน้ําสาธารณะของ
แตหมูบาน  สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได

๙.๒ ปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรไมมีพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปนพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติ แตจะมีเพียงท่ีสาธารณะประโยชนในบางพ้ืนท่ี คือบานหนองมวงนอย บานหนอง
มวงใต บานหนองไทร

๙.๓ ภูเขา
ในเขตเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย

รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ี เพียงเล็กนอยท่ี เปนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม เปนตน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลง
น้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือ  ยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน
เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน ปญหาดานขยะ เม่ือชุมชนเพ่ิมมากข้ึนขยะก็เพ่ิมมากข้ึน
การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและ
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เปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการคัดแยกขยะ  เพ่ือรองรับขยะใหครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนชุมชนนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน

๑๐. อืน่ๆ
๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ดังนี้

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

การแกไขปญหา
๑) สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/

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

ประชาชนเกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได แกไขปญหา

ความยากจนในชุมชน
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สวนท่ีสวนท่ี ๒๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิน่สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ตามแผนพัฒนาทองถิน่

((พพ..ศศ.. ๒๕๕๗๒๕๕๗ -- ๒๕๖๐๒๕๖๐))

๑. สรปุผลการดาํเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ดรบั และการเบกิจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๑.๑ สรปุสถานการณพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ข้ึนมา
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปน
การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุก
ป โดยองคการบริหารสวนตําบลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงาน
ให รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึง่สามารถสรุปไดดังนี้

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป ๒๕๕๗

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 13 12
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 15 11
๓. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 4 3

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมปญญาทองถ่ิน 5 4

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 13 9
6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 2 -

รวมท้ังสิ้น 52 39
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 75.00
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาสาม
ป

บรรจุใน
ขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 23 13 13.40
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 31 15 15.46
๓. ยุทธศาสตรการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 8 4 4.12

4. ยุทธศาสตรการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 2 - 0.00

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปญญา
ทองถ่ิน

8 5 5.15

๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 18 13 13.40

6. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 7 2 2.06

รวม 97 52 53.61

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป ๒๕๕8

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 16 16
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3 1
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 32 24
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 9 8
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 2 2

รวมท้ังสิ้น 62 51
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 82.26
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
สามป

บรรจุใน
ขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัติ)

คิดเปนรอยละ
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 25 16 15.84
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 8 3 2.97
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 50 32 31.68
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 13 9 8.91

5. การบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 5 2 1.98

รวม 101 62 61.38

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3)

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ป ๒๕๕9

โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการการ
ดําเนินงาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 24 24
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 3
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 25 19
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 9 5
5. การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 3 2

รวมท้ังสิ้น 65 53
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 81.54
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

จํานวนโครงการ
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
สามป

บรรจุใน
ขอบัญญัติ
(นําไปปฏิบัต)ิ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 47 24 39.92
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6 4 6.15
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 53 25 38.46
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดี 13 9 13.85

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจดัการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดลอม 4 3 4.62

รวม 123 65 52.85

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕7 กับ ๒๕๕8)

การดําเนินงาน
แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๗

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๗

ดําเนิน
การ
ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๘

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ไดจริง

จํานวน
โครงการ 97 52 39 101 62 51
รอยละ - 53.61 40.20 - 61.38 50.50

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕8 กับ ๒๕๕9)

การดําเนินงาน
แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๘

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕9

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕9

ดําเนิน
การ
ไดจริง

จํานวน
โครงการ 101 62 51 123 65 53
รอยละ - 61.38 50.49 - 52.85 43.09

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕9 กับ ๒๕60)

การดําเนินงาน
แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕9

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕9

ดําเนิน
การ
ไดจริง

แผนพัฒนา
สามป
๒๕๕๘

ขอ
บัญญัติ
๒๕๕๘

ดําเนิน
การ
ไดจริง

จํานวน
โครงการ 123 65 53 115 54 ยังไมได

ดําเนินการ
รอยละ - 52.85 43.09 - 46.96
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๑.๒ การประเมนิผลการนาํแผนพฒันาทองถิน่ไปปฏบัิตใินเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒พ.ศ. ๒๕๕๙)
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ซึ่งแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพไดดังนี้

(1) เชิงปริมาณ
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)

โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 52 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 39 โครงการ
คิดเปนรอยละ 75.00
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
รอยละ ๕๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)

โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 62 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 51 โครงการ
คิดเปนรอยละ 82.26
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60)

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
รอยละ 8๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา
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 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖3)

โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 65 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 53 โครงการ
คิดเปนรอยละ 81.53
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
รอยละ 8๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)

โครงการท่ีบรรจุในแผน จํานวน 54 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน - โครงการ
คิดเปนรอยละ 0.00 (ยังไมไดดําเนินการ)
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)

องคการบริหารสวนตําบลคาดวาจะสามารถดําเนินงานไดตาม
วัตถุประสงครอยละ 8๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถดําเนินการไดใน
อัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา

(๒) เชิงคุณภาพ
จากผลการดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน   เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการ
ดําเนินงานตางๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน
เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด
จากการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท่ีผานมา
ถือวาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  โดยในแตละปงบประมาณผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  มีจํานวนโครงการท้ังหมดจะเห็นไดวามีการ
พัฒนามุงเนนในดานตางๆ  ไมวาจะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานคุณภาพชีวิต  ดานการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  ดานการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมปญญาทองถ่ิน ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  และดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบ
ถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม การประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลในการ
พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา
พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ 79.89
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๒. ผลทีไ่ดรบัจากการดาํเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
๒.๑ ผลทีไ่ดรบัหรอืผลทีส่าํคญั

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการ
พัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
นั้น ผลท่ีไดรับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี
5. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน
6. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัยตางๆ
๗. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข
๘. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย
9. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของ อบต.
1๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของ อบต. ดวยความสะดวก
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับ
ครัวเรือน

3. ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีระบบระบายน้ําเพ่ิมมากข้ึน
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการไดตามท่ีประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็
สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้

๑. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการระบายน้ําได
ชาเกิดน้ําทวมขังในบางจุด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาว

๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย สงผลใหเกิด
เปนชุมชนแออัด กอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก โรคมือ ทาว ปาก เปนตน

๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความ
ตองการ ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ
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๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได แตผลกระทบคือ
ปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย เพาะปลูกไมได เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ

๓. สรปุปญหาอปุสรรคการดาํเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางการแกไข
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปญหา

๑) เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาท่ีควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ

สามารถดําเนินการได
อุปสรรค

๑) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช
เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเปนอยางยิ่ง

๒) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไข
ปญหาของประชาชน

๓) องคการบริหารสวนตําบลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนา
สามป กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ

๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี ในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ท่ีสุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา
(๒) การบริการประชาชน

๑) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ
และเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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๓) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอ
ประชาชน

๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือให
เกิดความเขาใจ

๕) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปญหา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

๒) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา

๓) องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ท่ีตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

อุปสรรค
๑) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไข

ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด
๒) องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดาน

บางรายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจาย
รายการใหม

 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด
โอนตั้งจายรายการใหม

๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอน
มากท่ีสุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหา
วาตภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป

(๒) การบริการประชาชน
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๑) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการ
และเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล

๓) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอ
ประชาชน

๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

๕) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา

๑) องคการบริหารสวนตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา ซึ่งไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวใน
งบประมาณรายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด

๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปน

จํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค

๑) อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา
เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึง
สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและ
เหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด
โอนตั้งจายรายการใหม

(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุด

บริการและเกาอ้ีเพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
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๓) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอ
กระจายขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ

๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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สวนท่ีสวนท่ี ๓๓
ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่

๑. ความสมัพนัธระหวางแผนพฒันาระดบัมหภาค
๑.๑ แผนยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง
และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยราง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือ
ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี
๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒)
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ
ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอ
รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยู

อาทิ แผนปฎิรูป/แผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล/
สิ่งแวดลอม/การศึกษา/

สาธารณสขุ/วัฒนธรรม/การ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ

FUNCTON AGENDAAREA

แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะ

นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผนดิน

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/หนวยปฏิบัติ

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด
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ระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตรชาติ

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอราง
กรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใช
เปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลา
ของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน
๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ
๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็ว

และในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกัน
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความ
ยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลให
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง”
ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
มีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและ
ในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวน
ใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยัง
ใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ



ห น า | 46

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล
ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล
(digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสาคัญ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความ
เสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน
ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสู
เอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบ
จากปจจัยสาคัญหลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ –
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึน
และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงิน
เฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใต
เงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑
ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แต
ประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับ
ดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ
รัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป
๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัย
ผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไข
สาคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน
อัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดาน
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ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภค
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสาคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันให
มุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคง
ทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและ
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย
แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ัง
มีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศ
กลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน
ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมาก
ข้ึน

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนา
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุม
ประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศ
ระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน
๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลก
สูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ
๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทาง
สังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ
ท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
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และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑
ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตาม
แนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความ
ยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารอง
ระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แต
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูง
และกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิต
รวมตา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาค
การคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหว
และผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดย
ท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็
ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขาย
ท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับ
การเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก
รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรมลงในทุกดาน

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
ท่ีสําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐
ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง
ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจาย
การลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม
ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคม
และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสาคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหา
ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส
ดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ี
กระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคา
และบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการ
แขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการ
เงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของ
ประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ํา
จะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม
สามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตอ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัย
ภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถ
แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการ
วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทย
ตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุข
ใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน
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และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกัน
อยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสาคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวน
ตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกาหนดไว

ดังนั้น จึงจําเปนตองกาหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุด
แข็งใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชน
แหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และ
ประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตาแหนงเชิงยุทธศาสตรและ
เปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกา
ลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน
การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพ
เดียวกัน

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ
เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงให
ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการ
ดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ
ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนา
ในระยะยาว และเพ่ือเปนการกาหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่ง
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือให
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกาหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทา
ทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศ
ไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ี
เกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และ
ปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหม
ของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปน
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ชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยาง
ถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการ
ยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกร
และคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทย
ทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก
การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง
ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช
อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยาง
สันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการ
รักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู
รวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยาง
มีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอย
กวา
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วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.................
เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและย่ังยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยาง
ม่ันคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุข
ในทุกพ้ืนท่ี และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง มีความเปนธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ํา
ลดลงในทุกมิต ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก

ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจ
ดิจิทัลท่ีเขมขนข้ึน มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนท่ีตางๆ
อยางท่ัวถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนท่ี
เชื่อมโยงในอาเซียน เพ่ือใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และเขาสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว โดย

 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้ งระดับประเทศ สังคม
ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความ
มั่ น ค ง ใ น ทุ กมิ ติ ทั้ ง มิ ติ เ ศ ร ษฐ กิ จ  สั ง ค ม
สิ่งแวดลอม และการเมือง
 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่เขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน ระบบการเมืองที่ ม่ันคงเปนกลไกที่
นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี
สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิตมีงานและ
รายไดที่ ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่อยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา
ลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจาการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากข้ึน
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง
สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนสงการผลิต การคา การลงทุน
และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภุมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางมีหลัง
 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการ
พัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุน
ทางสั งคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได
และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม
ใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศน

 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมี
ความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม

 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล
มีเสถียรภาพ และย่ังยืน
 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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 ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ท่ีสําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารท่ีม่ันคงและปลอดภัย
และเปนฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงมีระบบบริหารจัดการท่ีดีดานประมง

 ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงข้ึน มีอุตสาหกรรมอนาคตท่ีไดรับการพัฒนา
ใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและข้ึน
สวนของเอเซี ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิต
อุตสาหกรรมดิจิทัล เปนตน

 ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพใหสูงข้ึน เชน การ
ขนสง ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล และสวเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม
โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพาของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียน ศูนยการ
ทางการเงิน การศึกษานานาชาติและบริการดานโลจิสติกส เปนตน

 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม เขมแข็ง เปนฐานการผลิตและ
บริการท่ีสําคัญของประเทศ

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัมนาใร
อนาคต มีความพรอมท้ังกายใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอด
ชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความ
รับผิดชอบ เปนรากฐานท่ีม่ันคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหกษัตริย

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื้อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาส
การเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยาง
ท่ัวถึง ไมคอรรัปชั่น  โดยท่ีประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอยูดีมีสุข

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่แวดลอม เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํามีพ้ืนท่ีสีเขียวใหญข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและ
การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใสตรวจสอบไดและประชาชนมี
สวนรวม กระจายอํานาจและมีการกําหนดภารกิจมท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และ
ทองถ่ิน



ห น า | 54

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น

จําเปนจะตองมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ
รักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร
ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ
ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความ
ม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
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(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนว
ระนาบมากข้ึน

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือให
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิต
และการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซ
มูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรม
และมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและ
ขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตร
ยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนา
สินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการ
ใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มี
ความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การ
ทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน
และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สู
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
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(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวน
รวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการ
พัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิม
บทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคน
และสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปน
สากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู
คุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม
และท่ัวถึง

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู
สังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคม

สูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและ

ความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง
ดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความ
สาคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนน

การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
ขนาดท่ีเหมาะสม

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปน

สากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความ
สอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
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ทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของ
ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมี
การกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณา
การ

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มี

การกาหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปน
เจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตาม
ระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติ
ไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดัน
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการ
ดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัด
ทายุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล
บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงาน
ปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตท้ังนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว ลว

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหาร
สวนตําบลตําบลทะเมนชัย มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ

ม่ังค่ังและยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของ
เทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดาน
ตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบ
ปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ

๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายได
ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ
๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปาน
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กลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ
ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ี
ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แต
ความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ี
ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ)
โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมใน
ตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ัน
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการ
ชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาให
ความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวม
ขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ย
รอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทํา
ใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปาน
กลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการ
ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม
แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนา
ประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง
ในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕
ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการ
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และ
เพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน

๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปน
อุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดา
เนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการ
รักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง
โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะ
หนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปน
ขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก
เนื่องจากตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขัน
ท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมี
ความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ.
๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
เปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัย
ประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business
๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙
ประเทศท่ัวโลก

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือ
เปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือ
เทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗
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ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ
GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอ
การสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน
ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตาม
เปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาด
เอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลง
นาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดาน
ความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย
และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิ
สติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดาน
ภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน

๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมี

ปญหาท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการ

ไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓
คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะ
ลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปน
ประชากรกลุมเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัด
ตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗
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และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน
เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษา
ระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอ
รูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึง
ภาระคาใชจายดานสุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการ
ยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน
(รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจาย
ในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการ
เก้ือหนุนของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว
เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดย
เฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และ
ครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคม
และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย
๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอ
และอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย
๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความ
ซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของ
การกระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ
๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini
Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตาม
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ความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป
๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ี
กลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสราง
เศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไม
ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดิน
ยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครอง
ท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครอง
ท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการ
เขาถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวาง
เขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไป
ศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา
นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวาง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจ
ทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน
แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอก
ระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม
เขาใจกฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณา
การในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ี
ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙
ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบ
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ประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑
ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป
๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน
จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุม
ผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการ
เลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยู
อาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใต
โครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุ
โดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปน
สังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลย
เรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี
แนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอา
วัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและ
สนองตอบความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ี
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและ
งบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน
๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกร
ท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงใน
สังคม ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุม
ตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจ
ของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก

กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
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(๑) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความ
ตองการใชท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมาก
ข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือ
รอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ
๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูก
คุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตาม
หลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูง
ชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความ
ไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใต
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพ
ไปใชประโยชนอ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของ
เมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร
เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปา
ชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใช
ประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒
ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจาก
ปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แต
ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผาน
มาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาให
ตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘
ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิด
เปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขา
พลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ
๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป
๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ
ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลาน
ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณ
น้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวม
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ประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณ
น้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช
มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง
ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศก
เมตร

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ
แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป
๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมี
เพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสม
ตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙
ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซาก
ของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิง
กากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ใน
ป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหา
สําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ี
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน
กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลง
จากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุง
มาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทาง
อากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ํา
ในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมี
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แนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจาก
การชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและ
การเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณ
ความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติ
ฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือน
กระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผล
ใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมี
ความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัย
แลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมา
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและ
ความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปใน
มิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูใน
ลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน
จากการประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความ
อยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมี
ธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ี
จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑)



ห น า | 69

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาค
การเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง
มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรร
มาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมี
การรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยาง
รวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนม
ยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส
ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปน
กลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุน
และนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจด
ทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป
๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ
สูการยอมรับในระดับสากล

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓
สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใช
หลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการ
ปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนด
นโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
ชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตอง
แกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ
หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของ
รายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไป
แลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕
ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา
๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และ
ลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจ
หนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลหรืองคการ
บริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อ
เสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท.
ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ิน
จําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ
สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม
การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาว
ไดอยางมีขอบเขตจากัด

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน

เปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบ
การทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมี
ความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับ
ซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหา
การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจาก
องคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวา
ประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด
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๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕
คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับ
ประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอรรัปชันนอย)

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ

๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่อง
เฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒
และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้
เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของ
การประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูง
ในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใต
กับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑)
การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่ง
จะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลง
ตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐
ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง

(๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ี
การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖)
เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐
ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ
เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําให
คนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก
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๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของ

ประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕
คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงาน
เพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะ
จากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะ
ฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการ
คุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม
นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปน
ตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ
เกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได

โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม
จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบาง
สาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําให
สัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ
อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด

๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลด

ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ี
จะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช
ประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผล
ตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ัง
ปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะ
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สงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะ
มีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมี
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดาน

การบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ี
ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอ
สาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจ
และจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงิน
แผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ
สถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม
วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่น
ภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและ
ขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย
มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน

๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓
(ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวา
รอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานใน
การเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
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พรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุ
จะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมาก
สําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพัก
อาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology
กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อม
อุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุน
ท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากข้ึน

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘
จะนํามาซึ่งโอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงาน
สําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและ
การใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาค

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็น
ดานมาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบ
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ธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคา
ก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยัง
มีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรค
ตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนือ่งและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวน
ตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา
ในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลาย
แผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
โลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการ
ติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถี
ชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และ
พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผล

กระทบซํ้าเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความ
รุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาด
ชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม
แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิด
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอ
ความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและ
ดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอม
รับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทา

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)
ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวย
เปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนให
หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความ
ไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน
เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข
มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู
ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic
Positioning) เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี
สศช. ไดจัดทําข้ึน

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปน
ศูนยกลางดานการขนสงละโล จิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading
and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
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(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายได
ประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน
๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของ

การลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ
๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวน

รวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม
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๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดาน
การบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและ
สาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและ

แรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรี
ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงาน
ท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัย
การผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให
แรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานให
เปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถ

ปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบ
ตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและ
ชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสู
การเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟให
เปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและ
โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ
พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภมิูภาคอาเซียน
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๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคา

เกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีด
ความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและ
พลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึง
ปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของ
คนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก
ขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการ
ผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุม
กิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดย
สนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกัน
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการ
ถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส
และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทาง
การคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหง
ปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการให
ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน
วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม
วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัย
ผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการ
สรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิด
ภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและ
ท่ัวถึง โดย

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน
และ

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะ
กําลังคนท้ังระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู
ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย
และการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทาง

การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพ
และท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดาน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากร
รวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
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ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพ
ของประชาชน

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูง
วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนา
ระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพ
และความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
อยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง
เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดาน
ราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสราง
ภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึง
อยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย
แกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมี
สิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยาง
แทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกัน
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ของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ัน
พ้ืนฐาน และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็ง
ดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา
เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง

เตรียมความพรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสราง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริม
และเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนใน
ภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวย
ความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุน

ธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิ
กําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปน
ธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ
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จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
น้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึง
ความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษ
ตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุ
ท่ีใชแลวท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูป
ระบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา
เปนตน

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริม
ภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุม
มลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริม
ใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนน
การแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน
และการบังคับใชกฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการ
จัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความ
รวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน
การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการ
เตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝง
พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience
City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมี

ชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน
ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการ
ประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบ
ราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขาย
และเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สราง
ผลงานท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจาย
งบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุก

จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล ยึด
แนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปดวย ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศองคการบริหารสวนตําบลตําบลทะเมนชัยนั้นตั้งอยูภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธ
กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร การทองเท่ียว การคาการ
ลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยาง
อบอุน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีรายละเอียดสรุปยอ ดังนี้

1.1 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา

๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุม
จังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาค
ข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด

๑.2 แนวคิดและหลักการ
1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิด

การพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจาก
ภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน ผลประโยชน
ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวม
ของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

2) หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของ
พ้ืนท่ี โดย
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(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพ

และโอกาสของพ้ืนท่ี

1.3 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอม

ภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของ
ประเทศ ดังนี้

1.3.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร
และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ

1) พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
(East West Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-
มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-
ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนว
สะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

2) พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South
Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัด
ปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลม
ฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

1.3.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยง
ระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก
โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

1.3.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

1.3.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษา
สมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง
และแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและ
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การทองเท่ียว การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดาน
การคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน

(๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและ
สติปญญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร
แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพา
ตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน

(๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟู
พ้ืนท่ีปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลง
น้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
โดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย

2.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย

หนองบัวลําภู และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการ
ผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

(๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

(๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ
มหาสารคาม และรอยเอ็ด เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคา
บริการ และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด การทํา
การเกษตรกาวหนา การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

(๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย สุรินทร มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารย
ธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง

(๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ํา
ทวมและขาดแคลนน้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน

2.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม
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(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิต

ท่ียั่งยืน

1.7 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
การจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตํ าบล มี

ความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมี
รายละเอียดดังนี้

3. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ ๔ ป รอบใหม พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4

ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังภาค
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมท้ัง ๔ จังหวัด
ทุกข้ันตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม

เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

เชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน

3.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม

และการคาชายแดน”

3.2 พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

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

3.3 เปาประสงครวม (Obgective)
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
2) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน
3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน
4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม
3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน

ตาราง  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1. 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร

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

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
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ตาราง  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
2. 2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก

2.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
2.3 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว
2.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
2.5 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.9 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว

และผลิตภัณฑไหม

การยกระดับอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ

3. 3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนใน
ประเทศ

3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส

การสงเสริมและพัฒนาการ
คาการลงทุน และการคา
ชายแดน

4. แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ. 2557 – 2560 ) ฉบับทบทวน ป 2560

4.1 วิสัยทัศนจังหวัดบุรีรัมย ( Vision )
“ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา

เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเปนสุข”

4.2 พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย ( Mission )
“สรางรายไดใหแกราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางดานการเกษตรปลอดภัยและ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง การยกระดับสินคาชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการจําหนาย การสงเสริมทางดานการ
ทองเท่ียว การชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา
การสาธารณสุข การเขาถึงขอมูลขาวสาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษา
ความสงบเรียบรอย และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยในทุกดาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน”
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4.3 เปาประสงครวม
1. เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา และเปนผูนําดานการผลิต

สินคาเกษตรปลอดภัย
2. คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รมเย็น เปนสุข ในป 2560
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน
4. ประชาสังคมมีความม่ันคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"

4.5 ตัวช้ีวัดและเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
“ เปนศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬา

4.6 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  lssues )

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues )

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1. แนวทางท่ี 1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืน

แนวทางท่ี 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียว

แนวทางท่ี 3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 4. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 5. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียว
แนวทางท่ี 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 7. พัฒนาและสงเสริมกีฬาสนับสนุนการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 8. สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน
แนวทางท่ี 9. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร
แนวทางท่ี 10. สงเสริมดานการตลาดสินคาเกษตร
แนวทางท่ี 11. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและได

มาตรฐาน
แนวทางท่ี 12. เพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร
แนวทางท่ี 13. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
แนวทางท่ี 14. พัฒนาองคกรเกษตรใหมีความเขมแข็ง
แนวทางท่ี 15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

ดานเศรษฐกิจ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 16. สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม
แนวทางท่ี 17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning

การเกษตร)
แนวทางท่ี 18. การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร
แนวทางท่ี 19. การจัดการฐานขอมูล (ของดี ของเดน ของดัง)
แนวทางท่ี 20 การจัดการมาตรฐานสินคาและบริการ

ดานเศรษฐกิจ (ตอ)

2. แนวทางท่ี 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมยใหมีความ
ม่ันคงเพ่ิมข้ึน

แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
แนวทางท่ี 3. สรางและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเกิดความ

เขมแข็งตามพอเพียง
แนวทางท่ี 4. พัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให

เกิดความสงบและรมเย็น

ดานสังคมและ
คุณภาพชีวิต

3. แนวทางท่ี 1. การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความ
สมดุลอยางยั่งยืน

แนวทางท่ี 2. สงเสริมการมีสวนรวมและจิตสํานึกท่ีดี
แนวทางท่ี 3. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
แนวทางท่ี 4. สงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางท่ี 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 6. การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ

ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4. แนวทางท่ี 1. สรางความเขมแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะ
ยาเสพติด

แนวทางท่ี 2. จัดใหมีการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายา
เสพติดอยางยั่งยืน

แนวทางท่ี 3. พัฒนาการประชาสัมพันธใหสังคมปลอดยาเสพติด
แนวทางท่ี 4. การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
แนวทางท่ี 5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ดานรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ( Strategic  issues ) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
แนวทางท่ี 6. พัฒนาระบบเครือขายภาคประชาชน
แนวทางท่ี 7. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับ

ประเทศเพ่ือนบาน
แนวทางท่ี 8. พัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดน
แนวทางท่ี 9. สนับสนุนสงเสริมโครงการอันเนื่องจาก

พระราชดําริ
แนวทางท่ี 10. รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด
แนวทางท่ี 11. สงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความ

สามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
แนวทางท่ี 12. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย
แนวทางท่ี 13. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด
แนวทางท่ี 14. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ

การลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางท่ี 15. ปองกันและเฝาระวังภัยสุขภาพ
แนวทางท่ี 16. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ดานรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ

(ตอ)

5. แนวทางท่ี 1. พัฒนาระบบแผนท่ีเชื่อมโยงจากแผนรายป
เปนแผนระยะยาว 15 ป

แนวทางท่ี 2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
แนวทางท่ี 3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและขอมูลของ

ศูนยปฏิบัติการจังหวัด

ดานการบริหาร
จัดการ

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวงนทองถิ่นในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1.4.1 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Vision)

 บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา
ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา
พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน
สูพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.4.2 พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต

มีคุณธรรมและมีความสุข
2. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และกีฬาใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐานระดับสากล
3. การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง
4. การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสูความยั่งยืน
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ

อยางยั่งยืน
6. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
7. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
1 แนวทางท่ี 1 สงเสริมและบูรณาการ การศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  แบบองครวม
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน
แนวทางท่ี 3 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบัน

ครอบครัว
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก

เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาส
แนวทางท่ี 5 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดการทุจริต

และคอรัปชั่น
แนวทางท่ี 6 สรางความม่ันคงในอาชีพและรายได
แนวทางท่ี 7 สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือให
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
แนวทางท่ี 8 สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางท่ี 9 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน
แนวทางท่ี 10 เสริมสรางความม่ันคงและพัฒนาความสัมพันธอัน

ดีกับประเทศเพ่ือนบาน

เมืองนาอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี



ห น า | 95

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
2 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการเชื่อมโยง

ดานการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการ

ทองเท่ียว
แนวทางท่ี 3 อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการ

และรองรับการทองเท่ียว
แนวทางท่ี 5 สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทาง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
แนวทางท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
แนวทางท่ี 7 สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศ

ดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ

การพัฒนาการ
ทองเท่ียวและกีฬา

(ตอ)

3 แนวทางท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรียและ
อินทรียชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรกรรม
แนวทางท่ี 2 เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
แนวทางท่ี 3 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรกรรม
แนวทางท่ี 4 สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช

พลังงาน
แนวทางท่ี 5 พัฒนาระบบน้ําและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม

อุปโภคและบริโภค
แนวทางท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูป

สินคาเกษตรครบวงจร

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมครบ
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ตาราง ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย
(Strategic Issues) (ตอ)

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร
4 แนวทางท่ี 1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมใน

การปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แนวทางท่ี 2 สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
แนวทางท่ี 3 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบ

บูรณาการ
แนวทางท่ี 4 สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการ

การพัฒนาขีด
สมรรถนะองคกร

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๒.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดกําหนดวิสัยทัศน (vision) เพ่ือเปน
สภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดหมาย และปรารถนาคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนเพ่ือบรรลุผลในอนาคต
ขางหนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีประชากรท่ี
อาศัยอยูแตละหมูบานไมเทากัน ซึ่งสวนใหญแยกออกจากบานหนองมวง หมูท่ี ๔ ซึ่งเปนบาน
ดั้งเดิม ประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูอยางสงบสุข ประกอบอาชีพเกษตรเปนหลัก และปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงสัตว เปนอาชีพเสริมรายได จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒.๒ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน สวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหาร
สวนตําบล 5 ดาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม

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

จัดการ
๒.๔ ตัวชี้วัด

1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใช
บริการ

2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิม
มากข้ึน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4. หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5. หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข
6. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง
7. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง

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

๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและ
ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
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แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุม

อาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม

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

สาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ
มูลฝอย

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดาน

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

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานเคหะและชุมชน
๖) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๙) แผนงานงบกลาง

๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
 หมูบานเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ครบถวน
 มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขตทะเมนชัย (กรุงเทพฯ -

อุบลราชธานี)
 ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
 มีแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สําคัญ ไดแก ขาว พืชผักสวนครัว ออย มัน เลี้ยงสัตว ฯลฯ

คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล

ตัวช้ีวัด

จุดยืนทางยุทธศาสตร

เปาประสงค
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 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 โรงเรียน สอนตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน
 มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการ

บริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให

ประชาชนในหมูบานไดรับทราบขอมูลขาวสาร

3.1.2 จุดออน (W : Weakness)
 คนในวัยทํางานคนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและ

กรุงเทพมหานคร
 ราษฎรยากจน สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร

เพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได
 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของ

หมูบานในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง
 มีแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรแต

ปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ เนื่องจากฝนตกไมตรงตามฤดกูาล
 ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคของประชาชนเนื่องจากภาวะ

ภัยแลง และการขยายเขตประปายังไมท่ัวถึง
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงาน

นอกฤดูกาล
 ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะดาน เชน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณจํากัด

 ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
 งบประมาณขององคกรปกครองสวยนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ

บริหารจัดการขาดการประชาสัมพันธและแนะนํา
 ผูนําหมูบานและประชาชนในตําบลบางสวนยังขาดความรวมมือใน

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

ดําเนินงานของทองถ่ินไมวาจะเปนการพัมนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ เปนตน

 จังหวัดบุรีรัมย สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวน
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

 มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน
ทางเศรษฐกิจ

 ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การ
ปฏิรูป ระบบราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน

 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง

 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหาร
จัดการทองถ่ิน

3.1.4 ขอจํากัด (T : Threat)
 มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง องคการบริหารสวนตําบลกับ

เทศบาลตําบลทะเมนชัย
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนองคการบริหารสวน

ตําบลขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบาย
ทองถ่ิน นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

 งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัว

ในการบริหารงาน
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการ

ปฏิบัติงาน เกิดความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการ

แกปญหาได ตองอาศัยความเสียสละของหมูบานเทานั้น ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก

3.1.5 การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ ปญหาและความตองการของประชาชน โดยองคการบริหาร
สวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
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(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้

๑) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดย
ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากพ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตอง
เปนท่ีสาธารณะ การแกปญหาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจ
กับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ได
ตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได
ชวยกันแกไขปญหาใหกับหมูบาน

๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิด
เปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ี
สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลจึงไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหาคือ
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี และวิธีการท่ี
จะดําเนินการแกไขอยางไร ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และ
ไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๓) การประปา องคการบริหารสวนตําบลมีกิจการประปา
เปนขององคการบริหารสวนตําบลเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐
เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุ
เนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ํา ประปาขององคการบริหารสวนตําบลยังไม
สามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการดําเนินการ  การ
แกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ ท่ี
ไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการกอสรางระบบประปาท่ีไดมาตรฐาน ฯลฯ องคการบริหาร
สวนตําบลก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนตอไป

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงาน

เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางระบบเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบล โดยใหชุมชนประชาชนรวมกลุมดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุม
พัฒนาตางๆ โดยองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณ อุปกรณและบุคลากร
ในการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ
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(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการ
ปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาท่ีพบเปนประจําคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีหมูบาน
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน
ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความ
รุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกัน
หลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชน
ตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรทะเมนชัยไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขต
องคการบริหารสวนตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา
เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําได
เฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การ
ฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี
ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับทํา

การเกษตร เพาะปลูก และท่ีอยูอาศัย มีพ้ืนท่ีปานกลางท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม
น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได
ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตร
ไมเพียงพอ แหลงน้ําตื้นเขิน ปญหาปริมาณน้ําฝนไมเพียงพอ ปญหาดานขยะ  เม่ือเศรษฐกิจใน
หมูบานดีข้ึนปริมาณขยะก็เพ่ิมมากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําโครงการ
เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน รณรงค
ประชาสัมพันธใหแตละครัวเรือนคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) ในบานตัวเอง การคัดแยกขยะสามารถเพ่ิม
รายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และยังเปนการลดปริมาณขยะในเขตพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย
โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศนของหมูบานใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนหมูบานนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย และบริเวณพ้ืนท่ีตอเนื่อง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังนี้
๑.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนท่ีเนื่องจากองคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัย มีสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีปาบางสวน ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ เม่ือถึงฤดูฝนก็มีน้ําเออลน
ทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย เปนบางพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เพราะยัง
ขาดระบบการระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการกอสราง
ระบบระบายน้ําเพ่ือแกไขปญหา

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

๓.) ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก คือ
อาชีพการเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชน้ําคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บ
น้ํา เพ่ือใชในฤดูแลงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช

๔.) ปญหาดานนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนท่ีในการประกอบกิจกรรม
และพ้ืนท่ีในการชุมนุมคนเพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
พักผอนหยอนใจและออกกําลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพชํารุด

๕.) ปญหาดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ยังเปน
พ้ืนท่ีชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ปญหาสวนใหญจะหนักไปทางขยะเพราะพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยมีบอขยะ 2 จุด  จุดท่ี 1 ใหเขตเทศบาลท้ิงแตปจจุบันรัฐบาลไดสั่งปดบอ
แลว  จุดท่ี 2 ภายในพ้ืนท่ี บานบุตาริด และไดปดบอแลว เม่ือไมมีท่ีท้ิงขยะประชาชนจึงไดท้ิงขยะ
ตามถนนไหลทางเกิดความเสียหายมากยิ่งข้ึน  การแกปญหาคือ  รณรงค ประชาสัมพันธ การคัดแยก
ขยะ (รีไซเคิล) ซึ่งสามารถเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือนดวย และขยะบางประเภท ก็สามารถกําจัดใน
พ้ืนท่ีของตนเองได เปนการแกปญหาเบื้องตน
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๓.๓ ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรการพฒันาจงัหวดับรุรีมัยกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
พ.ศ. 2561 – 2564

1
การพัฒนาดานเศรษฐกจิ

2
พัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

3
พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4
การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและ

ความสงบ

5
พัฒนาการดานการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร
จังหวัดบุรีรัมย

1
ยุทธศาสตรดานความมั่นคงยุทธศาสตรชาติ

20 ป

แบบ ยท. 01

2
ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน

3
ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน

4
ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

5
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติมโตบน

คุณภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12

1
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

2
การสรางความเปน

ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม

3
การสรางความ
เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน

4
การเติมโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน

1
การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป

2
การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม

3
การสงเสริมและพัฒนาการคาการ

ลงทุน และการคาชายแดน

5
การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือ

การพัฒนาประเทศ สู
ความมั่งคง และ

ยั่งยืน

6
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

7
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบ

โลจิสติกส

8
การพัฒนา

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม

9
การพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

10
ความรวมมือระหวาง

ประเทศเพ่ือการ
พัฒนา
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

อบต.ทะเมนชัย

5
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี

เปาประสงค
1. การมีสวนรวมของประชาชนและองคกร
ทุกสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

1
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เปาประสงค
1. เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทะเมนชัย
ใหมีความสะดวก มาตรฐาน และปลอดภัย
2. เพ่ือปรับปรุงฟนฟู พัฒนา และบํารุงรักษา
แหลงน้ํ าใหสามารถแก ไข/บรรเทาปญหาที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพ่ือจัดหาแหลงน้ําประปาที่สะอาดใหกับ
ชุมชนและระบบจายน้ําทั่วถึงเพียงพอ

2
การพัฒนาดานเศรษฐกจิ

เปาประสงค
เพื่อสนับสนุนเสริมเสรางความเขมแข็ง

ขอ งชุ มชนทา ง เศรษฐกิ จ ระดั บบุ คคล
ครอบครัว และชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปร
รูปสินคาทางการเกษตร  ใหมีความ  สามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพิ่ม
มูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาด
ไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย

3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาประสงค
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชน

ทางดานจิตใจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทาง
สังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได ซ่ึงเปนไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560-2564)

4
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การบริการจัดการธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ
3. กําจัดขยะมูลฝอยไมใหเกิดมลพิษ

แผนงาน แผนงานท่ี 1

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย

1
เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2
การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา

3
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมครบวงจร

4
การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

แบบ ยท. 01

แผนงานท่ี 2 แผนงานท่ี 3 แผนงานท่ี 4 แผนงานท่ี 5 แผนงานท่ี 6 แผนงานท่ี 7 แผนงานท่ี 8 แผนงานท่ี 9

ผลผลิต/โครงการ จํานวน 4
โครงการ

จํานวน 3
โครงการ

จํานวน 7
โครงการ

จํานวน 4
โครงการ

จํานวน 1
โครงการ

จํานวน 16
โครงการ

จํานวน 3
โครงการ

จํานวน 45
โครงการ

จํานวน 4
โครงการ
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๓.๔ แผนผงัยทุธศาสตร (Strategic map) แบบ ยท. 02

ชุมชนนาอยู  มุงสูคุณภาพชีวิตที่ดี  เนนวิถีพอเพียงวิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

เปาประสงค

๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ดาน
คมนาคม ดานสาธารณูปโภค
ดานแหลงนํ้า และดานอื่นๆ

2. ประชาชนมีความรู
และมรีายไดเพียงพอ
สามารถพ่ึงพาตนเองได

3. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน

4. ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

มาตรฐาน

5. ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถ่ินและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการ
บริหาร

๑. ดานการไดรับ
บริการดานโครงสราง
พ้ืนฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู
และบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมี
ศักยภาพมรีายได
เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได

๔. มลภาวะและ
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
ทําใหชุมชนนาอยูอยาง
สงบสุข

๕. การบรหิารจดัการ
ภาครัฐท่ีดีและมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน

คาเปาหมาย
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กลยุทธ

1. 2. 3. 4. 5.
คาเปาหมาย

แบบ ยท. 02

แนวทางการพฒันา
แนวทางที่ 1 การกอสรางและ
ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทาง
เทาและ ระบบระบายน้ําใหเปนไป
ดวยความสะดวก
แนวทางที่ ๒ ดานการขยายเขต
จําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะ
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางที่ 4 กอสรางและขยาย
เขตการบรกิารประปา
แนวทางที่ 5 การใหบรกิารดาน
โทรคมนาคม

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาดานการเกษตร
อินทรีย

แนวทางที่ 2 เสริมสราง
และเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ กลุมอาชีพ

แนวทางที่ 3 สงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 อนุรกัษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และเทดิทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางที่ 2 สรางคานิยม จิตสํานกึและ
พัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ
ประชาชน
แนวทางที่ 3 สงเสริมกีฬา นนัทนาการ แล
บูรณาการ การศึกษา
แนวทางที่ 4 สงเสริมสขุภาพและอนามัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมดานสวัสดิการของ
ชุมชน
แนวทางที่ 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอย
และบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชน
และหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางที่ 2 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหมขีีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

1. 2. 3. 4. 5.แผนงาน 6. 7. 8. 9.
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

การ
ทองเที่ยว
และการ

กีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

๑. พัฒนา
ชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

ถนน คสล.เพิ่ม
มากขึ้น

13 13 14 53 ดําเนินการป
ละ 53
โครงการ

1.การกอสราง
และปรับปรุง
บํารุงถนน
สะพาน ทางเทา
และระบบ
ระบายน้าํให
เปนไปดวยความ
สะดวก

1. โครงการกอสรางถนน คสล.
2. โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete
3. โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงหิน
คลุก
4. โครงการกอสรางถนนหินคลุก
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
6. โครงการวางทอระบายน้ํา
7. โครงการกอสรางลานเอนกประสงค
8. โครงการร้ัวลอมเขตพื้นที่สาธารณะ
9. โครงการขยายไหลทาง
10. โครงการกอสราง อบต.
11. โครงการปรับปุรงภูมิทัศน อบต.
12. โครงการประชารัฐ

1. สํานักปลัด
2. กองชาง

1. อบจ.
2. จังหวัด
บุรีรัมย
3.กรม
สงเสริมฯ

ไฟฟาแสง
สวางเพิ่มขึ้น

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1 คร้ัง

๒. ดานการ
ขยายเขต
จําหนายไฟฟา
แรงต่ําและขยาย
เขตไฟฟา
สาธารณะ

1. อุดหนุนไฟฟาอําเภอลําปลายมาศ กองชาง การไฟฟา
สวนภูมิภาค
อําเภอลํา
ปลายมาศ

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

การ
ทองเที่ยว
และการ

กีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

๑. พัฒนา
ชุมชนใหนาอยู
สงเสริมการ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน ดาน
คมนาคม ดาน
สาธารณูปโภค
ดานแหลงน้ํา
และดานอื่นๆ

อบต.มีแหลง
น้ําเพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ

1 2 3 - ดําเนินการป
ละ 1
โครงการ

3. พัฒนาแหลง
เก็บน้ํา

1. โครงการขุดลอกฝาย
2. โครงการขุดลอกสระน้าํ

กองชาง

หมูบานมี
ระบบประปาที่
ไดมาตรฐาน

2 4 6 - ดําเนินการป
ละ 2
โครงการ

4 กอสรางและ
ขยายเขตการ
บริการประปา

1. โครงการขยายเขตระบบประปา
2. โครงการจัดซ้ือถังน้ําสแตนเลส (มอก.)
3. โครงการขุดเจาะบอบาดาล
4. โครงการจัดซ้ือถังน้ําบอลลูน

กองชาง

แบบ ยท. 03



ห น า | 112

๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

การ
ทองเที่ยว
และการ

กีฬา
และ

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เกษตรกรรม
และ

อุตสาหกรร
มครบวงจร

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
เศรษฐกิจ

2. ประชาชน
มีความรู และ
มีรายได
เพียงพอ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได

ประชาชนมี
ความรู เพิ่ม
ทักษะ

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1

โครงการ

1 สงเสริมและ
พัฒนาดาน
การเกษตร
อินทรีย

1. โครงการเกษตรอินทรียตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง สํานักปลัด

ประชาชนมี
อาชีพ มี
ความรู และ
สามารถเพิ่ม
รายไดใหกับ
ครอบครัว

4 4 4 4 ดําเนินการป
ละ 4
โครงการ

2 เสริมสราง
และเพิ่มทักษะ
อาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุมอาชีพ

1. โครงการฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
2. โครงการฝกอบรมอาชีพ ผูสูงอาย ุผูพิการ

ผูดอยโอกาส ประชาชน
3. อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอผา ตาํบลทะเมนชัย"
4. อุดหนุนโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลทะเมนชัย

กอง
สวัสดิการ

สังคม

มีสถานที่
ทองเที่ยวที่
สามารถ
รองรับผูมา
เที่ยวเพิ่มขึ้น

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1 คร้ัง

3 สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย "โครงการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง"

กองการศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม

จังหวัด
บุรีรัมย

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

และ
ยุทธศาสตร

ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ

สงบ

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เมืองนาอยู

และ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
สงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น

7 7 7 7 ดําเนินการป
ละ 7

โครงการ

1 อนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมาหา
กษัตริย

1. โครงการประเพณีลอยกระทง
2. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
3. โครงการถวายเทียนพรรษา
4. โครงการปกปองสถาบันของชาติ
5. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธแีละงานวันสําคัญ
ของทางราชการ
6. อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)
7. อุดหนุนโครงการเทศกาลของดีอาํเภอลําปลายมาศ

กองการศึกษา
ศาสนา

วัฒนธรรม

-อําเภอลํา
ปลายมาศ
- จังหวัด
บุรีรัมย

ผูเขารับการ
อบรมมี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขึ้น

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1

โครงการ

2 สรางคานิยม
จิตสํานึกและ
พัฒนาศีลธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม ใหกับ
ประชาชน

1.โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสุขประชาชน

สํานักปลัด

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การจัด
กิจกรรมของ
อบต.

5 5 5 5 ดําเนินการป
ละ 5

โครงการ

3 สงเสริมกีฬา
นันทนาการ แล
บูรณาการ
การศึกษา

1. โครงการแขงขันกีฬาประจําตาํบล "ทะเมนชัย
เกมส"
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
3. อาหารเสริม (นม)
4. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนกัเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด อบต.ทะเมนชัย
5. อุดหนุนโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

1. กอง
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

กรมสงเสริม
ปกครอง
ทองถิ่น

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

และ
ยุทธศาสตร

ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ

สงบ

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เมืองนาอยู

และ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ประชาชน
เยาวชน
ผูสูงอายุ ผู
พิการ
ผูดอยโอกาส
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

13 13 13 13 ดําเนินการป
ละ 13
โครงการ

5 สงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
"โรงเรียนผูสูงอาย"ุ
2. โครงการเติมคุณคาและรวมรักษา สานตอภูมิ
ปญญาทองถิ่นของผูสูงอายุใหคงอยูคูลูกหลานสืบไป
3. โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอน
วัยอันควร(แกมใส...วัยเสี่ยง)
4. โครงการเขาคายฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพแกนนาํเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตําบล
ทะเมนชัย
5. โครงการเขาคายกิจกรรมครอบครัวเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการติดเกมสออนไลนและติดเพื่อน
ของเด็กและเยาวชน
6. โครงการเติมรัก ตอชวีิตใหแกผูดอยโอกาสใน
สังคม (ผูปวยเอดส และครอบครัว)
7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีใน
พื้นที่ตําบลทะเมนชัย
8. โครงกอสราง/จัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
9. โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพและสงเสริมอาชีพ
10. อุดหนุนโครงการหารายไดเพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยผูสูงอายุ
11. เบี้ยยังชีพผูพิการ
12. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
13. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

กองสวัสดิการ
สังคม

-เหลา
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานสังคม

และ
คุณภาพชีวิต

และ
ยุทธศาสตร

ที่ 4
การพัฒนา
ดานรักษา
ความมั่นคง
และความ

สงบ

ยุทธศาสตร
ที่ 1

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เมืองนาอยู

และ
คุณภาพชีวิต

ที่ดี

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
คุณภาพชีวิต

3. ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น

ประชาชนมี
ความรู และ
รูจักชวยเหลือ
ตนเอง

5 5 5 5 ดําเนินการป
ละ 5
โครงการ

6 เสริมสราง
ความสงบ
เรียบรอยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

1. โครงการปองกันและชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภยัและภัยพบิัติตางๆ
2. โครงการฝกอบรมใหความรูดานการปองกันภัย
เด็กนักเรียนในโรงเรียน
3. โครงการเฝาระวังการปองกันและบรรเทา
สาธารณภยั
4. โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจตานภัยยาเสพติด
5. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน

สํานักปลัด
(งานปองกัน)

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 3

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ

และ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
ที่ 2

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

การ
ทองเที่ยว
และการ

กีฬา

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

ดาน
สิ่งแวดลอม

4. ประชาชน
มีจิตสํานึกใน
การรักษา
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

พื้นที่ในเขต
อบต.ทะเมน
ชัยมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1 คร้ัง

1 สราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. โครงการ "รักน้าํ รักปา รักแผนดิน" สํานักปลัด

ขยะในพื้นที่มี
มูลคา และ
พื้นที่สะอาด

1 1 1 1 ดําเนินการป
ละ 1 คร้ัง

2 การพัฒนา
ดานการบริหาร
จัดการและ
รณรงคการกําจัด
ขยะมูลฝอย

1. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน สํานักปลัด

แบบ ยท. 03
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๓.๕ รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรองคการบรหิารสวนตาํบลทะเมนชยั

ความเชื่อม
โยงกับ

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต

จังหวัด

ยุทธ
ศาสตร
อปท.

เปาประสงค ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
(6)

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวย
สนับสนุน

61 62 63 64

ยุทธศาสตร
ที่ 5

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
บริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ที่ 4

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การพัฒนา

ขีด
สมรรถนะ
องคกร

ยุทธศาสตร
ที่ 5

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานบริหาร

จัดการ
บานเมืองที่

ดี

5. ประชาชน
มีสวนรวมใน
การพัฒนา
ทองถิ่นและยึด
หลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารจัดการ

ประชาชน
หนวยงาน
อ่ืนๆมีสวน
รวมมากขึ้น

3 3 3 3 ดําเนินการป
ละ 3
โครงการ

1 สงเสริมให
ประชาชนและ
หนวยงานตางๆ
เขามามีสวนรวม
ในกระบวนการ
บริหารงานของ
อบต.

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทาํแผน
พัฒนาทองถิ่นสี่ป
2. คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชกิสภาและผูบริหาร
ทองถิ่น
3. โครงการอบรมใหความรูการจัดทาํแผนชีวิต
หมูบานสันติสุข 9 ดี

สํานักปลัด

บุคลากรมี
ทักษะเพ่ิมขึ้น
การและยึด
หลักธรรมาภิ
บาล

4 4 4 4 ดําเนินการป
ละ 4
โครงการ

2.การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องคกรใหมีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา โดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการ
บริหารจัดการ

1.โครงการอบรมสัมมนาการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําพนักงานจาง
2.โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพยสิน
3.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดาน
ตางๆใหกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทะเมน
ชัย
4. อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
จัดซ้ือ/จัดจาง

สํานักปลัด
กองชาง

อําเภอลํา
ปลายมาศ

แบบ ยท. 03



แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

สวนท่ีสวนท่ี ๔๔
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีปไปสูการปฏิบติัการนําแผนพัฒนาทองถิน่ส่ีปไปสูการปฏิบติั

๒๒.. ยทุธศาสตรการพฒันาและแผนงานยทุธศาสตรการพฒันาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการเศรษฐกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา

กองชาง

2. ดานเศรษฐกิจ ดานบริการชุมชนและ
สังคม

2. แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

-สํานักปลัด
-กองสวัสดิการ
สังคม

3. ดานคุณภาพชีวิต

ดานบริหารท่ัวไป
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป
2. แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

สํานักปลดั

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของฃชุมชน
4. แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม และฃนันทนาการ

-กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
-สํานักปลัด
(งานสาธาณสุข)
-กองสวัสดิการ
สังคม

ดานการดาํเนินงานอ่ืน 1. แผนงานงบกลาง
-สํานักปลัด
(งานสาธารณสุข)
-กองสวัสดิการ
สังคม

4. ดานสิ่งแวดลอม ดานบริการชุมชนและ
สังคม

1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข

-สํานักปลัด

5. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

ดานบริหารท่ัวไป 1. แผนงานบรหิารงานท่ัวไป ทุกสํานัก/กอง

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานเคหะและชุมชน
3. แผนงานสรางความเขมเข็ง

ของชุมชน

-สํานักปลัด
-กองชาง

รวม 5 ยุทธศาสตร 3 ดาน 9 แผนงาน 5 สํานัก/กอง



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     โครงสรางพ้ืนฐาน
     1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและ 61 31,984,886.0 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖
          การโยธา

รวม 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖ 61 ๓๑,๙๘๔,๘๘๖
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     เศรษฐกิจ
     ๒.6 แผนงานสรางความ 7 ๒๐๐,๐๐๐ 7 ๒๐๐,๐๐๐ 7 ๒๐๐,๐๐๐ 7 200,000 7 ๒๐๐,๐๐๐
           เขมแข็งของชุมชน

รวม 7 200,000 7 200,000 7 200,000 7 200,000 7 200,000
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
     คุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000
     ๓.2 แผนงานรักษาความ 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000 3 135,000
            สงบภายใน
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

แบบ ผ. 07

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
ยุทธศาสตร
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จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

     3.3 แผนงานการศึกษา 5 7,070,412 5 ๗,๐๗๐,๔๑๒ 4 ๗,๐๗๐,๔๑๒ 4 7,070,412 4 ๗,๐๗๐,๔๑๒
     ๓.4 แผนงานสาธารณสุข 3 360,000 3 ๓๖๐,๐๐๐ 4 ๓๖๐,๐๐๐ 4 360,000 4 ๓๖๐,๐๐๐
     ๓.6 แผนงานสรางความ 13 630,000 13 ๖๓๐,๐๐๐ 13 ๖๓๐,๐๐๐ 13 630,000 13 ๖๓๐,๐๐๐
            เขมแข็งและชุมชน
     ๓.7 แผนงานการศาสนา 4 115,000 4 ๑๑๕,๐๐๐ 4 ๑๑๕,๐๐๐ 4 115,000 4 ๑๑๕,๐๐๐
            วัฒนนธรรม และนันทนาการ
     ๓.9 แผนงานงบกลาง 4 8,784,000 4 8,784,000 4 8,784,000 4 8,784,000 4 8,784,000

รวม 34 17,124,412 34 17,124,412 34 17,124,412 34 17,124,412 34 17,124,412
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    สิ่งแวดลอม
    ๔.3 แผนงานการศึกษา 1 20,000 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐ 1 ๒๐,๐๐๐
    ๔.4 แผนงานสาธารณสุข 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000

รวม 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000
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รวม 4 ป

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
    บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 930,000 3 930,000 3 930,000 3 930,000 3 930,000
    5.3 แผนงานการศึกษา 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000
    ๕.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000
    ๕.6 แผนงานสรางความเขมเข็ง 3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000 3 45,000
           ของชุมชน

รวม 8 1200000 8 1200000 8 1200000 8 1200000 8 1200000

รวมท้ังสิ้น 112 50,569,298 112 50,569,298 112 50,569,298 112 50,569,298 112 50,569,298

หนา | 121

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป



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

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนายนิยม  ซอมรัมย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบาน  นางทองจันทร ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
บอพักนํ้า และขยายผิวถนน ไดมาตรฐาน ยางยอดทอง สะดวกไมอุดตัน ไมสง
คอนกรีต หมูท่ี 4 บานหนองมวง หมูท่ี 4 บานหนองมวง กลิ่นเหม็นกอความ

ขนาดกวาง 1 ม. ยาว รําคาญ
300 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
300 ตร.ม.
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แบบ ผ.01
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 งบประมาณและท่ีผานมา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย เทคอนกรีตรางระบายนํ้า ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ รอยละของพ้ืนท่ี มีรางระบายนํ้า กองชาง
(แบบมีฝาตะแกรงเหล็ก) จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว นางวันทอง แทนคํา ถึง ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
พรอมขยายผิวถนน ไดมาตรฐาน เขตทางรถไฟ หมูท่ี 6 สะดวกไมอุดตัน ไมสง
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท บานบริหารชนบท กลิ่นเหม็นกอความ

กวาง 0.45 ม.ยาว 290 ม. รําคาญ
ลึก 0.40 ซม. พรอม
ฝาตะแกรงเหล็กปด
และขยายไหลทางขางละ
1 เมตร

3 โครงการกอสรางโครงถังเหล็ก เพ่ือซอมแซมระบบนํ้า กอสรางโครงถังเหล็ก 320,000 320,000 320,000 320,000 มีระบบประปา ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
ลูกบอลพรอมระบบจายนํ้า ประปาใหกับประชาชน ลูกบอลลูนพรอมระบบจายนํ้า หมูบานท่ีได อุปโภค บริโภคอยาง
หมูท่ี 8 บานหนองไทร บานบริหารชนบท ขนาด 12 ลบ.ม. มาตรฐาน เพียงพอ
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากหนาวัดบานหนองบัว 493,440 493,440 493,440 493,440 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 9 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบานนายดอม  สระแกว ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองบัว ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 257 ม. ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,028 ตร.ม.

5 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนางเหรียญ 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 สําหรับใชในการคมนาคม เดือนแจง ถึง บาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงนอย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นายวีรพล เสนาไทย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 700 ม.
ความหนา 0.15 ม.
คอนกรีตไมนอยกวา
3,500 ตร.ม.
ดินถมไหลทางตามสภาพ
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ ตัวชี้วัด
(KPI)วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

6 โครงการขยายไหลทางพรอม เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย ขยายไหลทาง คสล. จาก ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละของการ มีทอระบายนํ้า กองชาง
วางทอระบายนํ้า (แบบมี จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บาน นายทิวา  ตรีประเคน ระบายนํ้าเสีย สามารถระบายนํ้าได
ฝาตะแกรงเหล็กปด) ไดมาตรฐาน ถึงนางคัณฑมาศ ศรีเรืองหัต จากหมูบาน สะดวกไมอุดตัน ไมสง
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน กวาง 1.50 ม. ยาว 170 กลิ่นเหม็นกอความ

 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. รําคาญ
พรอมรางระบายนํ้า ตาม
ความยาวกวาง 0.25 ม.
พรอมเหล็กตะแกรงปด
พรอมบอพัก

7 โครงการขุดลอกฝายบุตาริด  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า ขนาด กวาง 12 เมตร 273,000 273,000 273,000 273,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 12 บานบุตาริด และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน

และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 3.00 เมตร  ปริมาณดินขุด ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 12 ไมนอยกวา 6,500 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
บานบุตาริด แหลงนํ้า
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 โครงการกอสรางถนนคอน- เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบาน  นายเฉลิม 320,000 320,000 320,000 320,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 15 สําหรับใชในการคมนาคม สะเทิงรัมย   ถึงบาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงใต ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นางบุญมี  เหมาะทอง ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน ขนาดความกวาง 4 ม.
ยาว 167 ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม. หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา
668 ตร.ม.

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายบุญ ชวนรัมย 940,800 940,800 940,800 940,800 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 16 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบริเวณสระหนองไซ ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานนอยพัฒนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ขนาดกวาง 4 ม. ยาว ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน 490 ม. หนา 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,960 ตร.ม.

หนา | 126

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10 โครงการจัดซื้อถังเก็บนํ้าประปา เพ่ือจัดซื้อถังทรงบอลลูน เปลี่ยนถังบอลลูน ขนาด 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ กิจการประปาของ กองชาง
(ถังทรงลูกบอลลูน) หมูท่ี 17 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี 12 ลบ.ม. พรอมระบบ ประชาชนมี หมูบานมีประสิทธิภาพ
บานใหมอัมพวัน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ จายไฟ ความพึงพอใจ ในการทํางาน

11 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน บริเวณบาน นางเซียม 1,312,500 1,312,500 1,312,500 1,312,500 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
Asphaltic concrete สําหรับใชในการคมนาคม รัตนชีวพงษ ถึง บริเวณบาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 4 บานหนองมวง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นายทองดํา  แกวกลา ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง5 ม. ยาว 700 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา
3,500 ตร.ม.

12 โครงการสรางฝายนํ้าลน คสล. เพ่ือใหประชาชนมีถนนขาม สรางฝายนํ้าลน คสล. และ 250,000 250,000 250,000 250,000  รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
ลําหวยไผ(ชนิดรถยนตผานได) ไดอยางสะดวก ปลอดภัย กอสรางทางขามลําหวยไผ ประชาชนมีถนน ใชในการขามลําหวยไผ
พรอมทางขาม หมูท่ี 4 และชะลอนํ้า 4 จุด กวาง 4 ม. ในการสัญจรไป ท่ีปลอดภัย
บานหนองมวง ยาว 8 เมตร มา
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายชโลม แสนรัมย 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
Asphaltic concrete สําหรับใชในการคมนาคม ถึง บาน นางทองจันทร ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
 หมูท่ี 4 บานหนองมวง ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ยางยอดทอง  ขนาดกวาง ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน 5 ม. ยาว 600 ม.
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 3,000 ตร.ม.

14 โครงการกอสรางถนนดินยก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากสระโกถึงลําหวยไผ 400,000 400,000 400,000 400,000  - รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ระดับลงหินคลุกพรอมวางทอ ทางคมนาคมสะดวก  - ถนนดิน กวาง 4 ม. ถนนท่ีไดมาตร ความสะดวก ปลอดภัย
สงนํ้า หมูท่ี 4 บานหนองมวง  ยาว 700 ม. สูง 0.50 ม. ฐานเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ปริมาณดินถมไมนอยกวา  - และมีทอสงนํ้า

1,400 ลบ.ม. เพ่ือกักเก็บนํ้าไวใช
 - ลงหินคลุก กวาง 4 ม.
ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 280 ลบ.ม
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แบบ ผ.01

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

15 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน เสนกลางหมูบานจากบาน 652,500 652,500 652,500 652,500 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
Asphaltic concrete สําหรับใชในการคมนาคม นางวันทอง  แทนคํา ถึงเขต ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย โรงเรียนบานบริหารชนบท ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 6 ม. ยาว 290 ม.
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,740 ตร.ม.

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนางอรุณีย อุดแกว 115,200 115,200 115,200 115,200 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 6 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบานนายดี  แดนดี ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานบริหารชนบท ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย ขนาดกวาง 4 เมตร ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน ยาว 60 เมตร หรือปริมาณ
คอนกรีตไมนอยกวา
240 ตร.ม.
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

17 โครงการกอสรางถนนดินยก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากท่ีนา นางจํารอง 510,000 510,000 510,000 510,000 รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ระดับพรอมลงหินคลุกเพ่ือใช ทางคมนาคมสะดวก สารนอก ถึงท่ีนา ประชาชนมี ความสะดวก ปลอดภัย
ในการเกษตร  หมูท่ี 6 นางวันเพ็ญ คุชิตา ถนนเพ่ิมข้ึน ในการเดินทาง
บานบริหารชนบท  - ถนนดินยกระดับ ก 4 ม

ยาว 910 ม. สูง 0.50 ม.
ปริมาณดินถมไมนอยกวา
1,820 ลบ.ม
 - ลงหินคลุกกวาง 4 ม.
ยาว 910 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม.หรือปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 364 ลบ.ม.

18 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนายพิน พลยุทธ ถึง 305,000 305,000 305,000 305,000 รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 8 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว บานนายอุดม  ศรีรัมย ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
บานหนองไทร ไดมาตรฐาน วางทอระบายนํ้า คสล. สะดวกไมอุดตัน ไมสง

ขนาดกวาง 0.60 เมตร กลิ่นเหม็นกอความ
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร รําคาญ
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 238 ม.
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

19 โครงการขุดลอกสระหนองไฮ  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า ขนาดกวาง 60 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 8 บานหนองไทร และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 150 ม. ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
ต.ทะเมนชัย อ.ลําปลายมาศ และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. มีนํ้าใชเพียงพอ อุปโภคบริโภค และ
จ.บุรีรัมย ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 8 ทําเกษตร

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากโรงเรียนบานหนองไทร 768,000 768,000 768,000 768,000 รอยละของ  - ประชาชนไดรับ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบานหนองเจาหัว ต.บุโพธ์ิ ประชาชนเดิน ความสะดวก ปลอดภัย
บานหนองไทร ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. ทางสะดวก ในการเดินทาง

และมีมาตรฐาน หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
1,600 ตร.ม.

21 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนายดอม สระแกว 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบานนายประสงค สระแกว สามารถระบาย สามารถระบายนํ้าได
บานหนองบัว ไดมาตรฐาน วางทอระบายนํ้า คสล. นํ้าเนาเสียได

ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 131 ม.
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

22 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบาน  นางทองอวน 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบาน จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว คันทะชัย ถึงบาน สามารถระบาย สามารถระบายนํ้าได
หมูท่ี 9 บานหนองบัว ไดมาตรฐาน นายวรวรรธน พัฒนธนกฤษศิริ นํ้าเนาเสียได

วางทอระบายนํ้า คสล.
ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 160 ม.

23 โครงการวางทอระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนายอุทัย  รสหอม 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงบาน นายโอด  พูนจะโปะ สามารถระบาย สามารถระบายนํ้าได
หมูท่ี 9 บานหนองบัว ไดมาตรฐาน วางทอระบายนํ้า คสล. นํ้าเนาเสียได

ขนาดกวาง 0.60 เมตร
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
พรอมบอพักความยาวโดย
รวม 129 ม.
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.01



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

24 โครงการกอสรางลานเอนก   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน  - บริเวณสระหนองบัว 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีในการออกกําลังกาย กวาง 10 ม. ยาว 100 ม. ประชาชนมีพ้ืนท่ี  ท่ีการออกกําลังกาย
บริเวณสระหนองบัวหมูท่ี 9   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี ความหนา 0.10 ม. ใชทํากิจกรรม  - มีสถานที่ทํากิจกรรม
บานหนองบัว   - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ตางๆ ตางๆของหมูบาน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) 100 ตร.ม.

25 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายโชคทวี 420,000 420,000 420,000 420,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 สําหรับใชในการคมนาคม ภรรณทองไสว  ถึงท่ีสวน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงนอย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นายหนู  แปลนดี ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 3.50 เมตร
ยาว 250 เมตร หรือ
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
875 ตร.ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนางบุญโฮม 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 สําหรับใชในการคมนาคม ชํานาญกิจ ถึง บาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงนอย ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นางจันทรเพ็ญ ดีราชรัมย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 5 ม. ยาว 450 ม.
ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา
2,250 ตร.ม.

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากบานนางลําดวน ใจเอ้ือ 57,600 57,600 57,600 57,600 รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูที่ 10 บานหนองมวงนอย ทางคมนาคมสะดวก ถึง ถนน ร.พ.ช. ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย

ถนนลงหินคลุก ขนาดกวาง ในการเดินทาง
4 ม. ยาว 450 ม.หนาเฉลี่ย
0.10 ม. หรือปริมาณหิน
คลุกไมนอยกวา 180 ลบ.ม.
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แบบ ผ.01

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากสวน น.ส. สมจิต แซกรัมย 35,100 35,100 35,100 35,100 รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย ทางคมนาคมสะดวก  ถึง บานนายทน  ใจเอ้ือ ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย

กวาง 3.50 ม. ยาว 250 ม. ในการเดินทาง
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
87.5 ลบ.ม.

29 โครงการกอสรางลานเอนก   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของพ้ืนท่ี  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีในการออกกําลังกาย ขนาดกวาง 35 ม. ยาว ท่ีสามารถใชทํา  ท่ีการออกกําลังกาย
บริเวณหนองอีเนิก หมู 10   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี 57 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. กิจกรรมตางๆ  - มีสถานที่ทํากิจกรรม
บานหนองมวงนอย   - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ หรือปริมาณคอนกรีตไม ตางๆของหมูบาน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) นอยกวา 1,995 ตร.ม.

30 โครงการขุดลอกสระนํ้า  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า   - ขนาด กวาง 40 เมตร 227,924 227,924 227,924 227,924  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
กลางหมูบาน  หมู 10 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 70 ม. ความลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานหนองมวงนอย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4 เมตร ปริมาณดินขุดไม ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 10 นอยกวา 2248 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร

แหลงนํ้า

หนา | 135

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

31 โครงการซอมสรางผิวถนน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายบุญยง แสนรัมย 425,625 425,625 425,625 425,625 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
Asphaltic concrete สําหรับใชในการคมนาคม ถึง นางสุนันท เชียงรัมย ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กวาง 5 ม. ยาว 227 ม. ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือปริมาณพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,135 ตร.ม.

32 โครงการจัดซื้อถังเก็บนํ้าประปา เพ่ือจัดซื้อถังทรงบอลลูน เปลี่ยนถังบอลลูน ขนาด 12 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ กิจการประปาของ กองชาง
(ถังทรงลูกบอลลูน) หมูท่ี 11 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ลบ.ม. พรอมซัมเมิรส ประชาชนท่ี หมูบานมีประสิทธิภาพ
บานหนองนํ้าขุน มีนํ้าใชอยางเพียงพอ พึงพอใจ ในการทํางาน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

33 โครงการกอสรางถนนดินยก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากสวนนายสุทิน แสนรัมย 139,200 139,200 139,200 139,200 รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ระดับพรอมลงหินคลุก ทางคมนาคมสะดวก ถึงสวนนางปารณีย โกศัลวัฒน ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน  - ถนนดินกวาง 3 ม. ยาว ในการเดินทาง

200 ม. สูง 0.50 ม.
ปริมาณดินถมไมนอยกวา
300 ลบ.ม
 - ลงหินคลุก กวาง 3 ม.
ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย
0.10 ม. ปริมาณหินคลุก
ไมนอยกวา 135 ลบ.ม

34 โครงการขุดลอกคลองหวยนอย  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า   - ขนาด กวาง 12 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 11 บานหนองนํ้าขุน และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 150 ม. ความลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) และอุปโภค - บริโภค 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

นอยกวา 3,334.5 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงนํ้า
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ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายสุนทร พิศเพ็ง 643,200 643,200 643,200 643,200 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 12 สําหรับใชในการคมนาคม ถึง บานนางไร  พิศเพ็ง ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานบุตาริด ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 335 ม. ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,340 ตร.ม.

36 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายสมพงษ 109,500 109,500 109,500 109,500 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม ดีชัยรัมย ถึงบานนายสมพงศ ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 12 บานบุตาริด ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย โชครัมย ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 3 ม.ยาว 76 ม.
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 228 ตร.ม.

37 โครงการกอสรางถนนคอน เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากบานนายจันทร  แซกรัมย 234,240 234,240 234,240 234,240 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 สําหรับใชในการคมนาคม ถึงบาน นางสงกา แซกรัมย ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานบุตาริด ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย กวาง 4 ม.ยาว 122 ม. ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 488 ตร.ม.
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

38 โครงการกอสรางถนนดินยก  - เพ่ือใหประชาชนมีเสน จากฝายบุตาริด  ถึง ถนน 210,000 210,000 210,000 210,000 รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ระดับพรอมบดอัด ทางคมนาคมสะดวก หนาโรงเรียนบานหนองมวง ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย
หมูท่ี 12 บานบุตาริด กวาง 4 ม. ยาว ในการเดินทาง

1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.30
ซม. หรือปริมาณดินถมไม
นอยกวา 3,000 ลบ.ม.

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน จากมุมโรงเรียนบานหนอง 528,000 528,000 528,000 528,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก   หมูท่ี 15 สําหรับใชในการคมนาคม มวงทิศใต ถึงมุมโรงเรียน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองมวงใต ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย บานหนองมวงทิศเหนือ ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 4 ม. ยาว 275 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,100 ตร.ม.
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แบบ ผ.01

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

40 โครงการกอสรางลานเอนก   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของ  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีในการออกกําลังกาย บริเวณสระหนองเมา ประชาชนมีพ้ืนท่ี  ท่ีการออกกําลังกาย
บริเวณสระหนองเมา หมูท่ี 15   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี ขนาดกวาง 35 ม. ยาว ทํากิจกรรมตางๆ  - มีสถานที่ทํากิจกรรม
บานหนองมวงใต   - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ 57 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ตางๆของหมูบาน

หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 1,995 ตร.ม.

41 โครงการขุดลอกสระหนอง  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า กวาง 220ม. ยาว 226 ม. 5,425,133 5,425,133 5,425,133 5,425,133  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
ผาขาว หมูท่ี 15 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ความลึกเฉลี่ย 4.50 ม. ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บาหนองมวงใต และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ปริมาณดินขุดไมนอยกวา ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 15 210,603 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร

บานหนองมวงใต แหลงนํ้า
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

42 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าเสีย จากบานนางเจริญ พุมพวง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของพ้ืนท่ี มีทอระบายนํ้า กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝา จากหมูบานสะดวกรวดเร็ว ถึงนายชัช บุรินทรรัมย ท่ีนํ้าทวมลดลง สามารถระบายนํ้าได
ตะแกรงเหล็กปด) พรอมขยาย ไดมาตรฐาน ขนาดกวาง 0.40 เมตร สะดวกไมอุดตัน ไมสง
ไหลทาง ยาว 112 ม. ลึกเฉลี่ย กลิ่นเหม็นกอความ
หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต 0.15 เมตร รําคาญ

43 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนคมนาคม บริเวณท่ีนานายสมนึก 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของพ้ืนท่ี  - ประชาชนไดรับ กองชาง
 หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา สะดวก ปลอดภัย รัตนชีวพงษ  ถึง บริเวณท่ีพัก ท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึน ความสะดวก ปลอดภัย

สงฆคูเมือง ในการเดินทาง
กวาง 3 ม. ยาว 2,000 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาณหินคลุกไมนอย
กวา 600 ลบ.ม.

44 โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ี เพ่ือปองกันการรุกล้ําพ้ืนท่ี กอสรางรั้วลอมรอบเขตพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 พ้ืนท่ีสาธารณะ สถานท่ีสาธารณะ กองชาง
สาธารณะประโยชนบริเวณ สาธารณะ สาธารณะประโยชน ลดการรุกล้ํา ประโยชนไดรับ
ท่ีสระหนองไซ  หมูท่ี 16 กวาง 110 ม. ยาว 140 ม. การปองกัน
บานนอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน นายคูณ  เขียววิลัย ถึงบริเวณ 168,000 168,000 168,000 168,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม ท่ีนานางฐานิยา เพช็รศรี ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว กวาง 3.50 ม.ยาว 100 ม. ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

ปลอดภัย และมีมาตรฐาน หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 350 ตร.ม.

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพ่ือใหประชาชนไดมีถนน บริเวณท่ีสวน 168,000 168,000 168,000 168,000 รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 16 สําหรับใชในการคมนาคม นายสา ดีรับรัมย  ถึงบาน ประชาชนเดิน การสัญจรไปมาสะดวก
บานนอยพัฒนา ไดอยางสะดวก  ปลอดภัย นายบุญเรือง เปาไธสง ทางสะดวก และลดอุบัติเหตุ

และมีมาตรฐาน กวาง 3.50 ม. ยาว 100 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
 หรือปริมาณคอนกรีตไมนอย
กวา 350 ตร.ม.
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

47 โครงการกอสรางลานเอนก-   - เพ่ือใหประชาชนมีสถาน  - เทคอนกรีตแสริมเหล็ก 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ  - ใหประชาชนมีสถาน กองชาง
ประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีในการออกกําลังกาย กวาง 43.50 ม. ยาว 72 ม. ประชาชนมีพ้ืนท่ี  ท่ีการออกกําลังกาย
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา   - เพ่ือสุขภาพอนามัยท่ีดี ความหนา 0.10 ม. ทํากิจกรรมตางๆ  - มีสถานที่ทํากิจกรรม
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)   - เพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา ตางๆของหมูบาน

313.2 ตร.ม.

48 โครงการขยายเขตประปา  - เพ่ือขยายเขตจําหนายนํ้า ขยายเขตประปาหมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของ  - ประชาชนมีนํ้าไว กองชาง
หมูบาน  หมูท่ี 16 ประปาใหกับประชาชนใน พรอมขยายเขตทอเมนต ประชาชนท่ี อุปโภค บริโภคอยาง
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) พ้ืนท่ี ประปา พึงพอใจ เพียงพอ

49 โครงการขุดลอกสระหนองไซ  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า   - ขนาด กวาง 40 เมตร 227,924 227,924 227,924 227,924  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ยาว 70 ม. ความลึกเฉลี่ย ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) และอุปโภค - บริโภค ใหกับ 4 เมตร ปริมาณดินขุดไม ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 16 นอยกวา 2248 ลบ.ม. ประโยชนจาก ทําเกษตร
แหลงนํ้า
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50 โครงการสรางฝายกักเก็บนํ้า  - เพ่ือบํารุงรักษาแหลงนํ้า กอสรางฝายกักเก็บนํ้า 500,000 500,000 500,000 500,000  - รอยละของ  - มีแหลงกักเก็บนํ้า กองชาง
ลําหวยหนองโดน  หมูท่ี 16 และกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ลําหวยหนองโดน ประชาชนในพ้ืน เพ่ือใชประโยชน
บานนอยพัฒนา ต.ทะเมนชัย และอุปโภค - บริโภค ใหกับ ท่ีท่ีจะไดรับ อุปโภคบริโภค และ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู 16 ประโยชนจาก ทําเกษตร

แหลงนํ้า

51 โครงการขยายไหลทางถนน  - เพ่ือขยายไหลทางใหได ขยายไหลทาง คสล. จาก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละท่ีอุบัติ มีถนนท่ีไดมาตรฐาน กองชาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน บานนายสวัสดิ์  บุรินรัมย เหตุลดลง ปลอดภัย
หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน  - เพ่ือปองกันและ ถึงสวนนางสี  พิมพเสนา

ลดอุบัติเหตุ กวาง 1 ม. ยาว 95 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 95 ตร.ม.

52 โครงการกอสรางสํานักงาน เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน จัดสรางอาคารสํานักงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยของประชาชน มีสถานที่ที่มีประสิทธิภาพ กองชาง
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบล สถานท่ีทําการและอาคาร ไดรับความสะดวก ในการบริการประชาชน
ทะเมนชัย ทะเมนชัย อเนกประสงคอื่นๆท่ีเกี่ยวของ ในการมาใชบริการ อยางเหมาะสม

หนา | 144

แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

53 โครงการจัดซื้อถังเก็บนํ้าสแตน เพ่ือเปนถังเก็บนํ้าสวนกลาง จัดซื้อถังนํ้าสแถนเลส (มอก.) 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนถังนํ้า ประชาชนมีศูนยกลาง กองชาง
เลส (มอก.) ภายในตําบล ใหกับหมูบานไวเก็บ ใหกับทุกหมูบานภาย ในการรับนํ้า
ทะเมนชัย นํ้าอุปโภค - บริโภค ตําบลทะเมนชัย
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง)

54 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  - เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าใช จัดหาแหลงนํ้าบาดาลในการ 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนบอ ประชาชนมีนํ้าใชเพ่ือ กองชาง
เพ่ือการเกษตรภายใน  - เพ่ือเจาะบอบาดาลตาม ขุดเจาะบอบาดาลใหกับ บาดาล ทําการเกษตรในฤดู
ตําบลทะเมนชัย หัวไรนา ชวยเกษตรกรท่ี เกษตรกร แลง
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง) ขาดแคลนนํ้าในฤดูทํานา
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แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา



     ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

55 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  - ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละประชาชน อบต.มีสถานท่ีทําการ 1. สํานักปลัด
บริเวณสํานักงาน ใหกับขาราชการ ลูกจาง รอบสํานักงาน ไดรับความ ท่ีมีประสิทธิภาพใน 2. กองชาง
อบต.ทะเมนชัย พนักงาน และประชาชน อบต.ทะเมนชัย ใหดู สะดวกในการมา การบริการประชาชน

ท่ีมาติดตอราชการ สะอาดตา ใชบริการ อยางเหมาะสม

56 โครงการบานประชารัฐ  - เพ่ือสนับสนุนใหประชาชน เพ่ือสนับสนุนประชาชนผูมี 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละของ ผูมีรายไดนอยมี สํานักปลัด
ผูมีรายไดนอยครอบคลุมท้ัง รายไดนอย ครอบคลุมท้ังผูมี ประชาชนมีความ คุณภาพชีวิตท่ีดี
ผูมีรายไดประจํา ท่ีไมเคยได รายไดประจํา เปนอยูท่ีดี
รับกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยมา
กอนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของ
ตนเอง
 - เพ่ือซอมแซมและ/หรือ
ตอเติมท่ีอยูอาศัย
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



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

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
    ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

57 โครงการเกษตรอินทรียตาม  - เพ่ือพัฒนาความคิดในการ เกษตรกร เยาวชนในพ้ืนท่ี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของ เกษตรกรลดการใช สํานักปลัด
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทําเกษตรอินทรียและสรางวิถี และผูท่ีสนใจ ประชาชนในพ้ืน สารเคมีในการปองกัน

เกษตรอินทรียแบบพอเพียง ท่ีลดการใชสาร กําจัดศัตรูพืช
 - อบรมใหความรูการผลิต เคมี
ปุยอินทรียเพ่ือลดการใช
สารเคมี

58 โครงการฝกอบรมอาชีพ  - เพ่ือใหเกิดการสรางงาน จัดฝกอบรม หรือใหความ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี เกิดการสรางงาน กอง
ระยะสั้น สรางรายไดและสรางอาชีพ ชวยเหลือจัดฝกอบรม อาชีพและรายได และสรางรายไดใน สวัสดิการสังคม

ในชุมชน สมาชิกข้ันพ้ืนฐานและข้ัน เพ่ิมข้ึน ชุมชนสามารถพัฒนา
 - เพ่ือเสริมสรางความเขม เพ่ิมทักษะ ใหเกิดการพ่ึงพา
แข็งของเศรษฐกิจในชุมชน ตนเองของชุมชนได
นําไปสูการจัดปญหาความ อยางยั่งยืน
ยากจนในระยะตอไป
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แบบ ผ.01

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี



    ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

59 โครงการสงเสริมการพัฒนา เพ่ือใหผูสูงอายุ คนพิการ จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ 70 ผูสูงอายุ ผูพิการ และ กอง
อาชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ และผูดอยโอกาสท่ีสนใจ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ไดรับการ สวัสดิการสังคม

และผูดอยโอกาส ประจําป ไดรับการพัฒนาและสงเสริม และผูดอยโอกาส พัฒนา ทักษะอาชีพ
2561 ทักษะอาชีพท่ีเหมาะสม มีงานทํา ท่ีเหมาะสม

 เพ่ือใหผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาสมีรายได
เพ่ิมข้ึน

60 อุดหนุนกลุมอาชีพ  - พัฒนาเปนศูนยถายทอด สนับสนุนงบประมาณใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม ประชาชนมีความรู กอง
"กลุมทอเสื่อกกบานบุตาริด" ภูมิปญญาของชุมชน การดําเนินงานของ ในการจัดตั้ง และมีทักษะในการ สวัสดิการสังคม

 - เพ่ือใหประชาชนไดรับ ทอเสื่อกก ประกอบอาชีพมากขึ้น
การฝกอบรมเพ่ิมทักษะ
 - เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของกลุม
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แบบ ผ.01

ท่ี ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



    ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

61 อุดหนุนกลุมอาชีพ "กลุมทอผา  เพ่ือเปนการสนับสนุนและ สนับสนุนงบประมาณใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกลุม ประชาชนมีความรู กอง
ตําบลทะเมนชัย" สงเสริมกลุมอาชีพ การดําเนินงานของกลุม ในการจัดตั้ง และมีทักษะในการ สวัสดิการสังคม

 - เพ่ือใหประชาชนไดรับ ทอผาตําบลทะเมนชัย ประกอบอาชีพมากขึ้น
การฝกอบรมเพ่ิมทักษะ

62 อุดหนุนโครงการศูนย  - เพ่ือเปนการเสริมสราง จัดกิจกรรมสรางความ 10,000 10,000 10,000 10,000  - ครอบครัวใน  - เกิดความรัก ความ กอง
พัฒนาครอบครัวในชุมชน ความสัมพันธของสมาชิกใน สัมพันธใหกับครอบครัว หมูบานมีภูมิคุม เขาใจซ่ึงกัน สวัสดิการสังคม

ตําบลทะเมนชัย ครอบครัวและลดชองวาง  ในเขตตําบลทะเมนชัย กันเปนรั้วท่ีมี
ระหวางวัย ความเขมแข็ง
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แบบ ผ.01

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)ท่ี เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
โครงการ วัตถุประสงค



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

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
    ๒.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

63 โครงการเสริมสรางคุณธรรม เพ่ือใหผูนําชุมชน หนวย จัดฝกอบรม/สัมมนาผูนําชุม 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขาอบรมมี ผูเขาอบรมมีความ สํานักปลัด
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน งานตางๆ ในตําบลมีความรู ชน/หนวยงานตางๆ เรื่องการ ความรู ความ รู ความเขาใจในการ
เพ่ือประโยชนสุขประชาชน ความเขาใจ ในการบริหาร บริการและการพัฒนาอยางมี สามารถในการ พัฒนาทองถ่ินนําคุณ-

งานการพัฒนาทองถ่ิน รวม ธรรมาภิบาล ปฏิบัติงาน รวม ธรรมจริยธรรมใชเพ่ือ
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ถึงมีคุณธรรมและ พัฒนาชมุชนและตน

จริยธรรมมากข้ึน เอง
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แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

64 โครงการปองกันและชวยเหลือ  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 100,000 100,000 100,000 100,000  - ผูประสบภัยได  - ประชาชนท่ี สํานักปลัด
ผูประสบสาธารณภัยและ ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี รับการชวยเหลือ ประสบภัยไดรับการ
ภัยพิบัติตางๆ รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ เบื้องตน ชวยเหลือเบื้องตนและ

มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

65 โครงการฝกอบรมใหความรูดาน  - จัดฝกอบรม/ทบทวน  - จัดอบรมใหความรูเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000  - รอยละของผู  - เด็กนักเรียนมีทักษะ สํานักปลัด
การปองกันภัยเด็กนักเรียน ปฏิบัติงานการปองกันและ นักเรียนและผูสนใจ เขาอบรมมีความรู ความสามารถในการ
ในโรงเรียน การบรรเทาสาธารณภัย พ้ืนฐานในการชวย ปฏิบัติงานท่ีดีมาก

 - เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ตัวเองและคนอ่ืน และมีความเขมแข็ง
เรื่องภัยตางๆ

66 โครงการเฝาระวังการปองกัน  - ดําเนินการชวยเหลือ  - ดําเนินการหรือสนับสนุน 15,000 15,000 15,000 15,000  - ผูประสบภัยได  - ประชาชนที่ประสบภัย สํานักปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนเมื่อประสบภัย การชวยเหลือประชาชนท่ี รับการชวยเหลือ ไดรับการชวยเหลือ (งานปองกัน)

รวมถึงการปองกันภัยตางๆ ประสบภัยตางๆ เบื้องตน เบื้องตนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
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      ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

67 โครงการแขงขันกีฬาประจํา  - เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา  - เด็ก เยาวชน และประชาชน 200,000 200,000 200,000 200,000  - รอยละ 90  - ลดปญหาสังคมใน กอง

ตําบล "ทะเมนชัยเกมส" ประจํา และการออกกําลังกายและรู ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย ประชาชนรวม กลุมเด็ก เยาวชน การศึกษา ศาสนา

ป 2561 จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และวัฒนธรรม

 - เพ่ือเสริมสรางความรัก  - เด็ก เยาวชน และประชาชน  - เด็ก เยาวชน
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ เกิดความรัก ความสามัคคี นักเรียน นักศึกษา
และรูอภัย ภายในชุมชน ภายในชุมชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี

68 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กกลาคิด  เด็ก เยาวชนและผูรวมงาน 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนเด็ก เด็กและเยาวชนได กอง

ประจําป 2561 กลาทํา กลาแสดง ออกในสิ่ง ในเขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย เยาวชน และ รับการเสริมสรางเปด การศึกษา ศาสนา

ท่ีดีงาม จํานวน 10 หมูบาน ประชาชนท่ีเขา โอกาสใหแสดงออก และวัฒนธรรม

รวมงาน ไดรับการพัฒนาใหดี

69 อุดหนุนโครงการกอสราง  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ ทําการกอสรางศูนยพัฒนา 2,956,000 2,956,000 2,956,000 2,956,000 ระะดับความ  - เด็กนักเรียนศูนย กอง

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดีและเติบโตตามวัย เด็กเล็ก พึงพอใจตอ พัฒนาเด็กเล็กไดมี การศึกษา ศาสนา

(จากกรมสงเสริมปกครอง  - เพ่ือใหเด็กนักเรียนศูนย ผูปกครอง เด็ก สถานท่ีสําหรับศึกษา และวัฒนธรรม

ทองถ่ิน) พัฒนาเด็กเล็กไดมีพ้ืนท่ี  - เปนสถานท่ีสําหรับ
สําหรับการศึกษาเลาเรียน สงเสริมพัฒนาการ

ใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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(บาท)
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70 อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย  - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ 1,161,512 1,161,512 1,161,512 1,161,512  - เด็กในเขตพ้ืน  - นักเรียนมีสุขภาพ กอง

แข็งแรง มีโภชนาการท่ีดี อาหารเสริม (นม) ใหกับ ท่ีมีสุขภาพ แข็งแรง มีโภชนา การศึกษา ศาสนา

โรงเรียนจํานวน 5 แหง แข็งแรง การท่ีดี และวัฒนธรรม

 - โรงเรียนบานหนองไทร
 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ

หนา | 153

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา



     ๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)
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(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

71 โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรค  - เพ่ือใหประชาชนมีความ ประชาชน นักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของผูเขา ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด
ไขเลือดออก โรคเอสด และ รูเก่ียวกับการปองกันโรค นักศึกษา เยาวชน รับการอบรมเขา รูจักปองกันโรคตางๆ งาน
โรคอุบัติใหม ไขเลือดออก โรคเอดส ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย ใจ เก่ียวกับโรค ท่ีจะเกิดข้ึน สาธารณสุข

และโรคอุบัติใหม ตางๆ

72 โครงการซอมแซมครุภัณฑ  - เพ่ือซอมแซมครุภัณฑให  - ซอมครุภัณฑเครื่องพน 10,000 10,000 10,000 10,000  - เครื่องมือ  - ไดเครื่องมือ งาน
เครื่องพนหมอกควัน คาบํารุง คงสภาพที่สามารถใชงานได หมอกควัน และอุปกรณี เครื่องใช มีพอใช เครื่องใชท่ีพรอมใช สาธารณสุข
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อ่ืนๆ งาน
อ่ืนๆ วัสดุตางๆ

73 โครงการปองกันและควบคุม  - ควบคุมและปองกันการ  - จัดซื้อนํ้ายาเคมีในการ 330,000 330,000 330,000 330,000  - พ้ืนท่ีปราศจาก  - พ้ืนท่ีตําบล งาน
โรคติดตอ แพรระบาดของโรค เชน กําจัดยุง จํานวน 80 โรคไขเลือดออก ทะเมนชัยปราศจาก สาธารณสุข

โรคประจําถ่ิน หรือโรค ขวดตอป โรคไขเลือดออก
ระบาดรายแรงท่ีเกิดตาม  - จัดซื้อทรายกําจัดลูกนํ้า
ฤดูกาล เชน โรคฉี่หนู  ยุงลายจํานวน 30
โรคไขหวัดนก ไขหวัด ขวดตอป
สายพันธุใหมฯลฯ  - คาวัสดุเช้ือเพลิงและ

นํ้ามันหลอลื่น
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(ผลผลิตของโครงการ)
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     ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

74 โครงการสงเสริมและพัฒนา  เพ่ือใหผูสูงอายุไดรวมกลุม จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวนผูสูงอายุ   - ผูสูงอายุไดรวมกลุม กอง
ศักยภาพผูสูงอายุ "โรงเรียน ทํากิจกรรมตางๆรวมกัน ในเขตพ้ืนท่ีท่ีสนใจสมัคร ท่ีเขารวมกิจกรรม กันเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ สวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ" ประจําป 2561   เพ่ือใหผูสุงอายุไดรับความ เขารวมโครงการ   - ผูสูงอายุไดใชเวลา
สุข สนุกสนานมีความภาค วางใหเกิดประโยชน

75 โครงการเติมคุณคาและรวม  - เพ่ือใหเห็นคุณคาและ ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา  - ผูเขารวมโครงการรู กอง
รักษา สานตอภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาของผูสูงอายุ ทะเมนชัย รับการอบรม จักภูมิปญญาของ สวัสดิการสังคม

ของผูสูงอายุใหคงอยูคูลูก  - เพ่ือคนหาและสืบสาน ทองถ่ิน
หลานสืบไป ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู  - สามารถนําความรู

 - เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยน ไปถายทอดใหผูอ่ืน
ความรู ความคิดเห็นและใช และนํามาปรับใชใน
เวลาวางใหเปนประโยชน การดํารงชีวิตประจํา

76 โครงการเยาวชนรุนใหม รวมใจ  - เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูถึง  - จัดเขาคายอบรมปรับเปลี่ยน 50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนผูเขารับ  - เยาวชนรับรูปญหา สํานักปลัด
ตานภัยยาเสพติด ปญหาและพิษภัยของ พฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การอบรม และพิษภัยของ

ยาเสพติด และกลุมเสี่ยงในเขตพ้ืนท่ี ยาเสพติด
 - เพ่ือสรางผูนําเยาวชนใน อบต. ใหมีกิจกรรมรวมกัน  - เยาวชนสามารถ
การตอตานและปองกันการ เปนแกนนําในการปองกัน
แพรระบาดของยาเสพติดใน และตอตานการแพร
สถานศึกษาและชุมชน ระบาดของยาเสพติด
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(บาท)
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77 โครงการปองกันและแกไขปญหา  - เพ่ือลดจํานวนสถิติของเด็ก  - จัดกิจกรรมปองกันและ 30,000 30,000 30,000 30,000  - ลดปญหาการ  - ลดจํานวนสถิติของ กอง
การตั้งครรภกอนวัยอันควร วัยรุนที่ต้ังครรภกอนวัยอันควร แกไขปญหาการตั้งครรภ ตั้งครรภกอน เด็กวัยรุนท่ีตั้งครรภ สวัสดิการสังคม

(แกมใส...วัยเสี่ยง)  - รณรงคใหเด็กวัยรุนรูจัก กอนวัยอันควร วัยอันควร กอนวัยอันควร
วิธีปองกันท่ีถูกวิธี  - เด็กวัยรุนในพ้ืนท่ีตําบล  - เด็กวัยรุนเกิดความ

ทะเมนชัยและกลุมเสี่ยง และรูจักวิธีปองกันที่ถูกวิธี

78 โครงการเขาคายฝกอบรมเพ่ือ เพ่ือใหแกนนําเด็ก และ แกนนําเด็กและเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแกนนําท่ีมี แกนนําเด็กและ กอง
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีไดรู พ้ืนท่ี จํานวน 50 คน ศักยภาพ เยาวชนในพ้ืนท่ีรูและ สวัสดิการสังคม

แกนนําเด็ก และเยาวชน และเขาใจถึงบทบาทและ เขาใจถึงบทบาทและ
ในพ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย หนาท่ี หนาท่ีท่ีสําคัญ

79 โครงการเขาคายกิจกรรม  - เพ่ือปลูกฝงใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชนและครอบครัว 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคนท่ีเขา เด็กเยาวชนและ กอง
ครอบครัวเพ่ือปองกันและ และผูปกครองไดเล็งเห็น กลุมสุมเสี่ยง รวมกิจกรรม ผูปกครองรูและเขาใจ สวัสดิการสังคม

แกไขปญหาการติดเกมส ปญหาท่ีเกิดข้ึน จํานวน 30 ครอบครัว ถึงท่ีมาของปญหาท่ี
ออนไลนและติดเพ่ือนของเด็ก   - เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและ ทําใหเด็ก เยาวชนติด
และเยาวชน ผูปกครองสามารถพัฒนา เกมส

ตัวเองรูบทบาทหนาท่ีท่ี
ตองทําเพ่ือจะนําไปสูการ
ปองกันการติดเกมส
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80 โครงการเติมรัก ตอชีวิตใหแก  - เพ่ือสรางกําลังใจใหกับ  - ผูปวยเอดสและผู 30,000 30,000 30,000 30,000  - จํานวนคนท่ี  - ผูปวยมีกําลังใจ กอง
ผูดอยโอกาสในสังคม กลุมผูปวยเอดส  ใหเห็น ท่ีไดรับผลกระทบ เขารับการอบรม สามารถท่ีจะดําเนิน สวัสดิการสังคม

(ผูปวยเอดส และครอบครัว) คุณคาของชีวิตและพรอม (คนในครอบครัว ชีวิตตอไปอยางมี
ท่ีจะดํารงชีวิตตอไป ผูปวยเอดส) ความสุข

81 โครงการพัฒนาและเพ่ิม เพ่ือเปนการสนับสนุนการ กลุมสตรีในเขตพ้ืนท่ีตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสตรี กลุมสตรีไดดําเนิน กอง
ศักยภาพบทบาทสตรีในพ้ืนท่ี ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา ทะเมนชัย กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการสังคม

ตําบลทะเมนชัย ประจําป และเพ่ิมศักยภาพบทบาท และเพ่ิมศักยภาพ
2561 สตรีในเขตพ้ืนท่ีตําบล บทบาทสตรีในเขต

ทะเมนชัย พ้ืนท่ีตําบลทะเมนชัย

82 โครงกอสราง/จัดตั้งศูนยบริการ เพ่ือเปนศูนยกลางการให ผูพิการในเขตพ้ืนท่ีบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความ ผูพิการมีศูนยกลางใน กอง
คนพิการท่ัวไป บริการขอมูลขาวสารเก่ียว ท้ังหมด สําเร็จของ การขอรับบริการขอมูล สวัสดิการสังคม

กับสิทธิประโยชน สวัสดิการ การจัดตั้ง ขาวสาร เก่ียวกับสิทธิ
และความชวยเหลือตางๆ ประโยชนสวัสดิการ
ท่ีผูบริการรองขอ และสามารถประสาน

ขอรับการชวยเหลือ
ตางๆไดสะดวก
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

83 โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพ   - เพ่ือเปนศูนยกลางใน ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความ ผูสูงอายุมีถานท่ีท่ี กอง
และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ การใหความชวยเหลือใน ทะเมนชัย สําเร็จ เปนศูนยกลางใน สวัสดิการสังคม

การดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมตางๆ
และฟนฟูสมรรถภาพทาง และไดรับการสงเสริม
ดานรางกายอารมณจิตใจ การชวยเหลือตางๆ
ตลอดจนฝกอาชีพเสริม ในการฟนฟูสมรรถ
ตางๆท่ีเหมาะสมแก ภาพ ทางดานรางกาย
ผูสูงอายุ จิตใจ อารมณ
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

84 โครงการประเพณีลอยกระทง  - เพ่ือเปนการขอขมาตอพระ เด็ก เยาวชน และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ ประชาชนฟนฟู กอง

ประจําป 2561 แมคงคาท่ีเราไดอาศัยนํ้ากิน ไดรวมกันสืบสานประเพณี ประชาชนรวม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ศาสนา

น้ําใชและไดทิ้งปฏิกูลลงแมน้ํา และวัฒนธรรมอันดีงามใหคง กิจกรรมทาง อันดีงาม และวัฒนธรรม

 - เพ่ือเปนการสงเสริม อยูสืบไป ศาสนามากข้ึน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูสืบไป

85 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมขนม ประชาชนในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000  - รอยละของ  - การแสดงออกถึง กอง

วันสงกรานต ประจําป 2561 ธรรมเนียมท่ีดีงามของ ตําบลทะเมนชัย ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี ความกตัญู การ การศึกษา ศาสนา

ทองถิ่นใหคงอยูสือไป ตําบลทะเมนชัย อนุรักษประเพณี และวัฒนธรรม

รวมกิจกรรม ทองถ่ิน

86 โครงการถวายเทียนพรรษา  - เพ่ือเปนการสืบสาน  - เชิญชวนประชาชนรวม 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ พุทธศาสนิกชนได กอง

ประจําป 2561 อนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ทําบุญตักบาตร ฟงธรรม ประชาชนรวม รวมกันบําเพ็ญกุศล การศึกษา ศาสนา

ของทองถ่ินใหคงอยูตอไป ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง กิจกรรมทาง ในวันสําคัญทาง และวัฒนธรรม

 - เพ่ือเปนการสงเสริมทะนุ พุทธศาสนา ศาสนามากข้ึน พุทธศาสนา
บํารุงพระพุทธศาสนา  - ถวายเทียนพรรษาและ

ปจจัยบํารุงศาสนาในเทศกาล
เขาพรรษา
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๓.๙ แผนงานงบกลาง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

87 สมทบกองทุนหลักประกัน  - สนับสนุนงานบริการดาน  - อุดหนุนงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000  - ประชาชนไดรับ  - ประชาชนไดรับ งาน
สุขภาพ (สปสช.) สาธารณสุขในพ้ืนท่ี กองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริการจาก บริการท่ีดีดาน สาธารณสุข

ตําบลทะเมนชัย สปสช. สาธารณสุข

88 เบี้ยยังชีพผูพิการ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูพิการ จํานวน 276 คน 2,649,600 2,649,600 2,649,600 2,649,600  - รอยละของ  - ผูพิการไดรับการ กอง
กับผูพิการ ผูพิการ เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

มีความเปนอยูท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

89 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - เพ่ือใหการสงเคราะห  - จายเบี้ยยังชีพใหกับผูปวย 90,000 90,000 90,000 90,000  - รอยละของ  - ผูปวยเอดสไดรับ กอง
ผูปวยเอดส เอดส  จํานวน 15 คน จํานวนผูติดเช้ือ การเอาใจใสและมี สวัสดิการสังคม

มีความเปนอยูท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

90 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพให  - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ป 5,894,400 5,894,400 5,894,400 5,894,400   - รอยละของ  - ผูสูงอายุ ไดรับการ กอง
กับผูสูงอายุ จํานวน 435 คน ผูสูงอายุใน เอาใจใส และมี สวัสดิการสังคม

 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 70-79 ป พ้ืนท่ี อบต. คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
จํานวน 202 คน มีความเปนอยูท่ีดี
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 80-89 ป
จํานวน 91 คน
 - ผูสูงอายุ ชวงอายุ 90 ขึ้นไป
 จํานวน 16 คน
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แบบ ผ.01

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
    ๔.๓ แผนงานการศึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

91 โครงการ "รักนํ้า รักปา  - สงเสริมใหชุมชนเขามา  - จัดหาตนไมตางๆ 20,000 20,000 20,000 20,000  -มีพ้ืนท่ี  - ทําใหมีพื้นที่สีเขียว สํานักปลัด
รักแผนดิน" ประจําป 2561 มีสวนรวมในการแกไข ปลูกหญาแฝกและปรับปรุง สีเขียวใหชุมชน เพ่ิมข้ึนตามโครงการฯ

ปญหาภาวะโลกรอนโดย ภูมิทัศนในเขตพ้ืนท่ี อบต. เพ่ือบรรเทาปญหา
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  - เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการ ภาวะโลกรอน
 - สงเสริมสนับสนุนให ปลูกตนไมรวมท้ังมีการ  - อปท.และประชาชน
ชุมชนเปนเมืองนาอยู ปรับปรุงภูมิทัศนถนน ไดมีสวนรวมในการ
สวยงามและประชาชนมี วัฒนธรรม โดยยังคง รักษาธรรมชาติ
คุณภาพ อัตลักษณของทองถ่ินไว
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แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา



    ๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

92 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน  - เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึก  - จัดอบรมใหความรูแก 40,000 40,000 40,000 40,000  - ปริมาณขยะ   -ประชาชนมีจิตสํานึก งาน
ในการท้ิงขยะ และรักษา เยาวชนและประชาชนที่สนใจ ลดนอยลง ท่ีดีในการดูแลรักษา สาธารณสุข
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน  - จัดกิจกรรมใหเยาวชนและ  - เพ่ิมรายได สิ่งแวดลอมและปรับ
 - เพ่ือรณรงคสรางจิตสํานึก ประชาชนรวมคิดกันคัดแยก ใหกับครอบครัว เปลี่ยนพฤติกรรมใน
ในการท้ิงขยะ และรักษา ขยะในชุมชน การท้ิงขยะ
 - เพ่ือสรางรูปแบบการจัด  - นําขยะอินทรียมาทําน้ําสกัด  - ปริมาณขยะอินทรีย
การคัดแยะขยะโดยทุกคน ชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร ที่เกิดขึ้นตามครัวเรือน
ในชุมชนมีสวนรวมเปนการ  - ทําปุยชีวภาพจากการหมัก สามารถใชประโยชย
เพ่ิมรายไดอีกรูปแบบหน่ึง ขยะอินทรีย ไดหลากหลายข้ึน
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โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.01

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยที่ ๕ การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

93 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก  - เพ่ือจัดการเลือกตั้ง  - ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000  - ประชาชนออก  - ทองถ่ินมีผูบริหาร สํานักปลัด
สภาและผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ผูบริหารและสามาชิกสภาฯ มาใชสิทธิเลือกตั้ง และสมาชิกท่ีเปนไป

กรณีครบวาระ หรือ กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง มากข้ึน ตามระบอบ
มีการเลือกตั้งซอม ซอม ประชาธิปไตย

94 โครงการอบรมสัมมนาการเพ่ิม  - เพ่ือสงเสริมใหคณะ  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 400,000 400,000 400,000 400,000  - คณะผูบริหาร  - การปฏิบัติงานของ ทั้ง 5 สวน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหาร สมาชิก และ  บุคลากรของ อบต. สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 1. สํานักปลัด
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลไดศึกษา และผูนําชุมชนในเขตพ้ืนท่ี บุคลากร อบต. ลูกจางมีประสิทธิภาพ 2. กองคลัง
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา ดูงานใหมีความรูความ อบต.ทะเมนชัย มีประสิทธิภาพ  - ใหบุคลากรมีความรู 3. กองชาง
พนักงานจาง  สามารถเพ่ิมมากข้ึน ฝกอบรมศึกษาดูงานตามหลัก ในการทํางาน ความเขาใจ ในการ 4. กองการศึกษาฯ

 - เพ่ือจายคาใชจายในการ สูตรตางๆ พัฒนาตนเอง พัฒนา 5. กอง
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ชุมชนตามแนวปรัชญา สวัสดิการสังคม
ประสิทธิภาพในการ เศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติงาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



    ๕.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

95 โครงการอบรมใหความรูเก่ียว เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการ เจาหนาท่ีองคการบริหาร 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ เจาหนาท่ีท่ีไดรับ สํานักปลัด
กับการปฏิบัติงานดานตางๆให ปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการ สวนตําบลทะเมนชัย เจาหนาท่ีมี อบรมมีความรู ความ
กับเจาหนาท่ีองคการบริหาร เปลี่ยนแปลงระเบียบ ความรูเพ่ิมข้ึน สามารถในการปฏิบัติ
สวนตําบลทะเมนชัย กฎหมายตลอดเวลา เพ่ิมมากข้ึน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



    ๕.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

96 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี  - เพ่ือใหระบบแผนท่ีภาษี สรางเครื่องมือเพ่ือใหการ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนประชาชน จัดเก็บภาษีไดครบถวน กองชาง
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ ผูมีหนาท่ีเสียภาษี ยิ่งข้ึน

สามารถใชงานไดอยางมี ยิ่งข้ึน
ประสิทธิภาพ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.01

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก



    ๕.๖ แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

97 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  - จัดประชุมประชาคมตาม 20,000 20,000 20,000 20,000  - ผลการดําเนิน  - สงเสริมระบอบ สํานักปลัด
และจัดเวทีประชาคมหมูบาน กระทรวงมหาดไทย วาดวย กําหนดสัดสวนหมูบาน/ตําบล บรรลุตามแผน ประชาธิปไตย
และตําบลในการจัดทําแผน การจัดทําแผนพัฒนาของ  จํานวน 10 หมูบาน รอยละ 70  - ทุกสวนใหเขามามี
พัฒนาทองถ่ินสี่ป อปท. พ.ศ. 2548  - หนวยงานภาครัฐ เอกชน สวนรวมในการ

(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 องคกรเอกชน กําหนดความตองการ
พ.ศ. 2559)  - ผูนําชุมชน กํานัน แกไขปญหาเสนอแนะ

ผูใหญบาน ขอคิดเห็น แผนงาน
 - คณะกรรมการแผนพัฒนา โครงการอันเปนสวน
สามป รวม

98 โครงการปกปองสถาบันของชาติ  - เพ่ือเสริมสรางความรัก  - จัดกิจกรรมฝกอบรมและ 5,000 5,000 5,000 5,000  - รอยละของ  - ชาวตําบลทะเมนชัย สํานักปลัด
และความสามัคคีของคนใน ดําเนินกิจกรรมในการปกปอง ความสําเร็จ มีความรัก สามัคคี
ชาติ สถาบันสําคัญของชาติ ไมแบงฝกแบงฝาย

99 โครงการอบรมใหความรูการจัด  - เพ่ืออบรมใหความรูเก่ียว  - จัดอบรมใหกับ ผูนําชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนรอย  - ผูรับการอบรม สํานักปลัด
ทําแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี กับแผนชีวิตหมูบานสันติสุข ประชาชน และบุคลากร ละ70 ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม แผนชีวิต

9 ดี แผนชีวิตหมูบาน หมูบานสันติสุข 9 ดี
สันติสุข 9 ดี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01



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

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
    ๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค  - เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีไฟฟา  - ดําเนินการ/อุดหนุน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รองละของ  - ประชาชนมีความ กองชาง
อําเภอลําปลายมาศ สาธารณะ(ไฟทาง)สอง หนวยงานการไฟฟา ประชาชน ปลอดภัยในชีวิตและ

 สวางคลอบคลุม ติดตั้งขยายเขตแนวเกษตร พึงพอใจ  - มีไฟฟาสองสวางใน
 - เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต   - โครงการขยายเขต เวลากลางคืน
และทรัพยสินของประชาชน      ไฟฟาสาธารณะ
ในเวลากลางคืน   - โครงการติดตั้งโคม

     ไฟฟาสองสวางสาธารณะ
  - โครงการซอมแซม
     ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ
 - โครงการวางสายดับ
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แบบ ผ.02
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน



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

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
     ๒.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง  - เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณี อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละที่เพิ่มขึ้น ประชาชนได กอง
จังหวัดบุรีรัมย "โครงการ จังหวัดบุรีรัมยและสงเสริม ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง ของรายไดจาก มาทองเท่ียวชม การศึกษาฯ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง" การทองเท่ียว การทองเท่ียว การจัดการประเพณี

ข้ึนเขาพนมรุง
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานสังคมและคูณภาพชีวิต  และ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
      ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละการ มีวัสดุ อุปกรณ สํานักปลัด
และงานวันสําคัญของทาง ในการจัดงานรัฐพิธีและ ในการจัดงานรัฐพิธีและ ปฏิบัติงานมี เครื่องมือ เครื่องใช
ราชการ งานวันสําคัญของทาง งานวันสําคัญของทาง ประสิทธิภาพ ครุภัณฑท่ีจําเปน

ราชการ ราชการ มากข้ึน ตอการปฏิบัติราชการ
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



     ๓.๓ แผนงานการศึกษา

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน  - เพ่ือสนับสนุนอาหาร  - เพ่ือจายเปนคาอาหาร 2,712,900 2,712,900 2,712,900 2,712,900  - เด็กในเขตพ้ืนท่ี  - นักเรียนมีสุขภาพ กอง

เด็กนักเรียนของโรงเรียนใน กลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันสําหรับ เจริญเติมโตตาม อนามัยท่ีดีและ เจริญ การศึกษา ศาสนา

สังกัด อบต.ทะเมนชัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เด็กนักเรียน โรงเรียนใน วัย เติบโตตามวัย และวัฒนธรรม

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

 - โรงเรียนบาหนองบัว
 - โรงเรียนบานหนองมวง
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - ศูนยพัฒนาเด็กวัดอัมพวันฯ
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แบบ ผ.02

ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



     ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 อุดหนุนโครงการเทศกาล  - เพ่ือสรางจิตสํานึกของคน ประชาชนในเขตอําเภอ 5,000 5,000 5,000 5,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ  - ที่วาการอําเภอ
ของดีอําเภอลําปลายมาศ ในอําเภอลําปลายมาศให ลําปลายมาศ และอําเภอ สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม     ลําปลายมา

เกิดความรักสามัคคี ขางเคียง ประเพณีโบราณใหคง  - กองสวัสดิการ-
 - เพ่ือจัดนิทรรศการของดี อยูและสือบสานถึง    สังคม
อําเภอลําปลายมาศ อนุชนรุนหลัง
 - เพ่ือใหเกษตรกรไดนํา  - ขยายตลาดสินคา
ผลผลิตของตัวเองมาวาง ของเกษตรกร
จําหนาย

6 อุดหนุนโครงการหารายได  - เพ่ืออุดหนุนเหลากาชาด  - อุดหนุนงบประมาณให ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ประชาชนใน  - ประชาชนใน กอง
เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล จังหวัดบุรีรัมยในการจัด เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดมีคุณภาพ จังหวัดบุรีรัมย สวัสดิการสังคม
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย กิจกรรมอันเปน ชีวิตท่ีดีข้ึน มี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สาธารณประโยชน หนวยงานท่ีเปน มีหนวยงานท่ีเปน
ศูนยกลางการ ศูนยกลางการประสาน
พัฒนา งาน
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แบบ ผ.02

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)



     ๓.๖ แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

7 อุดหนุนโครงการปองกันและ  - เพ่ือสนับสนุนใหกับโรงเรียน  - อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 25,000 25,000  - ปญหา  - เยาวชน รูอันตราย สํานักปลัด
แกไขปญหายาเสพติด  - เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด โครงการปองกันและแกไข ยาเสพติดลดลง จากยาเสพติด
ในโรงเรียน ปญหายาเสพติดติดใหโรงเรียน  - เยาวชนสามารถ

จํานวน 5 โรงเรียน เปนแกนนําในการ
โรงเรียนละ 5,000.- บาท ปองกันและตอตาน
 - โรงเรียนบานหนองมวง การแพรระบาดของ
 - โรงเรียนบานหนองบัว ยาเสพติดในสถาน
 - โรงเรียนบานหนองไทร ศึกษา
 - โรงเรียนบานบริหารชนบท
 - โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
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แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



   ๓.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนนธรรม และนันทนาการ

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

8 อุดหนุนโครงการจัดงาน  - เพ่ือสรางจิตสํานึกของคน  - คนบุรีรัมยมีจิตสํานึก 5,000 5,000 5,000 5,000  -ระดับความ  - การสงเสริมและ  - จังหวัดบุรีรัมย
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง บุรีรัมยใหเกิดความจงรักภักดี รักชาติ จงรักภักดี" สําเร็จของกิจกรรม อนุรักษศิลปะวัฒนธรรม  - กองการศึกษา
บุรีรัมย ในสถาบัน มีความรักชาติ  - นักทองเท่ียวท้ัง ประเพณีโบราณใหคง ศาสนาและ
(งานวันสถาปนาเมืองแปะ) รักแผนดิน ชาวไทยและชาวตางชาติ อยูและสือบสานถึง วัฒนธรรม

 - เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม รูจักจังหวัดบุรีรัมย อนุชนรุนหลัง
ประเพณีโบราณใหคงอยูและ
สือสานถึงอนุชนรุนหลัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย    การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    ๕.๓ แผนงานการศึกษา

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 อุดหนุนตามโครงการปรับปรุง  - เพ่ือสนับสนุนศูนยรวบรวม  - อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนครั้งในการ  - มีศูนยรวบรวม กองการศึกษา
ศูนยรวมขอมูลจัดซื้อ/จัดจาง ขอมูลขาวสารการจัดซื้อ ดําเนินงานของศูนยขอมุล อุดหนุน ขอมูลขาวสาร ศาสนาและ

จัดจางของทองถิ่นในอําเภอ จัดซื้อจัดจาง จัดซื้อจัดจาง วัฒนธรรม
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย อปท. อ.ลําปลายมาศ ท่ีพรอมบริการ
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.02



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

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนสัญจร กอสราง ถนน คสล. หมูท่ี 6 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 6 ไปมาไดสะดวกมีความ บานบริหารชนบท ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
บานบริหารชนบท เชื่อม ปลอดภัยในชีวิตและ ต.ทะเมนชัย เช่ือม หมูท่ี 9 สะดวก และลดอุบัติเหตุ
บานหนองไฮ  ต. ตลาดโพธ์ิ ทรัพยสิน  บานหนองไฮ  ต. ตลาดโพธ์ิ 2. รอยละ
อ.ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง อ.ลําปลายมาศ ประชาชนท่ี

และฝุนละอองในถนน กวาง 5 ม.ยาว 2,000 ม. พึงพอใจ
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือปริมาณคอนกรีตไม
นอยกวา 10,000 ตร.ม.
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ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิด

ชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา

แบบ ผ.03
    รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย



      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนสัญจร จาก หมูท่ี 8 บานหนองไทร 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 ไปมาไดสะดวกมีความ ถึง  หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
บานหนองไทร เชื่อม ปลอดภัยในชีวิตและ ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ สะดวก และลดอุบัติเหตุ
หมูท่ี 3 บานหนองเจาหัว ทรัพยสิน กวาง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 2. รอยละ
 ต.บุโพธ์ิ อ.ลําปลายมาศ  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ประชาชนท่ี
จ.บุรีรัมย และฝุนละอองในถนน หรือปริมาณคอนกรีตไม พึงพอใจ

นอยกวา 5,500 ตร.ม.

๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพ่ือใหประชาชนสัญจร ทางหลวงชนบทสาย บร.3047 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 12 ไปมาไดสะดวกมีความ บริเวณหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
บานบุตาริด ต.ทะเมนชัย ปลอดภัยในชีวิตและ วัดหนองมวงอัมพวัน ถึง สะดวก และลดอุบัติเหตุ
อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย ทรัพยสิน บริเวณลําหวยบุตาริด 2. รอยละ

 - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง หมูท่ี 12 บานบุตาริด ประชาชนท่ี
และฝุนละอองในถนน กอสรางถนนคอนกรีตเสริม พึงพอใจ

เหล็กขนาดความกวาง 5 ม.
และยาว 1,700 เมตร
หนา 0.15 ม. ปริมาณคอน
กรีตไมนอยกวา 8,500 ตร.ม.
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แบบ ผ.03

ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา



      ๑.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2560
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  -เพื่อใหประชาชนสัญจรไป จากหมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 1. รอยละของ ประชาชนมีถนนเพ่ือ กองชาง
เสริมเหล็ก หมูท่ี 16 มาไดสะดวกมีความปลอดภัย เช่ือม ตําบลพระครู ประชาชนเดินทาง การสัญจรไปมาสะดวก
บานนอยพัฒนา  เช่ือม ในชีวิตและทรัพยสิน อ.เมือง จ.บุรีรัมย สะดวก และลดอุบัติเหตุ
ตําบลพระครู  อ.เมือง  - เพ่ือแกปญหานํ้าทวมขัง กวาง 5 ม. ยาว 1,300 ม 2. รอยละ
จ.บุรีรัมย และฝุนละอองในถนน หนา 0.15 เมตร หรือ ประชาชนท่ี

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6,500 ม. พึงพอใจ
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แบบ ผ.03

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

 งบประมาณและท่ีผานมา
ตัวชี้วัด
(KPI) ผลลัพธท่ีคาดวา

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือใชทํางานตางๆ เครื่องคอมพิวเตอร 16,000 16,000 16,000 16,000 กองการศึกษา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ศาสนา วัฒนธรรม

2 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเก็บพลังงานสํารองไว เครื่องสํารองไฟฟา 3,200 3,200 3,200 3,200 กองการศึกษา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ใชในกรณีเกิดปญหาทาง ขนาด 800 วัตต ศาสนา วัฒนธรรม

ไฟฟา

3 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือใหสํานักงานไดใช ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ 3,800 3,800 3,800 3,800 กองการศึกษา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ การสําหรับคอมพิวเตอร ศาสนา วัฒนธรรม

ท่ีถูกตองตามลิขสิทธ์ิ และคอมโนตบุคแบบ
ซอฟตแวร สิทธิการใชงานประเภท

ติดต้ังมาจากโรงงาน(OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

4 แผนงานการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชเก็บเอกสาร ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนแบบ 15,000 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหเปนระเบียบ กระจก ขนาด 5 ฟุต ศาสนา วัฒนธรรม

จํานวน 2 ตู
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แบบ ผ.08

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผานมาก

บัญครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

5 สรางความเขมแข็ง หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือจัดซื้อกลองในการ กลองถายภาพน่ิง ระบบ 9,000 9,000 9,000 9,000 กอง
ของชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง และเผยแพร ถายภาพในกิจกรรมตางๆ ดิจิตอล ความละเอียด สวัสดิการสังคม

16 ลานพิเซล
6 สรางความเขมแข็ง หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อตูในการเก็บแบบ ตูขนาด 15 ล้ินชัก ขนาด 4,300 4,300 4,300 4,300 กอง

ของชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง ฟอรมตางๆ ไมนอยกวา 37x45x31 สวัสดิการสังคม

7 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน เครื่องทํานอรอน-นํ้าเย็น 26,000 26,000 26,000 26,000 กอง
ของชุมชน นํ้าเย็นในการบริการ แบบตอทอ ขนาด 2 กอก สวัสดิการสังคม

ประชาชน

8 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อพัดลมติดตั้งผนัง พัดลมติดต้ังผนัง ขนาด 2,000 2,000 2,000 2,000 กอง
ของชุมชน (ขนาด 3 ใบพัด) 18 น้ิว สวัสดิการสังคม
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แบบ ผ.08
บัญครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมาก
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

9 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลและ จัดเตรียมเครืองคอม 29,000 29,000 29,000 29,000 สํานักปลัด
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ดําเนินการตามโครงการ พิวเตอรแบบประมวลผล

จัดตั้งศูนยขอมูลบุคลากร  แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง
ทองถ่ินแหงชาติ ระยะท่ี 1

10 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือเก็บพลังงานสํารองไว เครื่องสํารองไฟฟา 3,200 3,200 3,200 3,200 สํานักปลัด
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ใชในกรณีเกิดปญหาทาง ขนาด 800 วัตต

ไฟฟา

11 บริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑ เพ่ือใหสํานักงานไดใช ชุดโปรแกรมระบบ 3,800 3,800 3,800 3,800 สํานักปลัด
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการสําหรับ

ท่ีถูกตองตามลิขสิทธ์ิ คอมพิวเตอรและ
ของซอฟตแวร คอมโนตบุคแบบสิทธิการ

ใชงานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงานแบบ (OEM)
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

12 บริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีคอม เพ่ือใชในการน่ังปฏิบัติ 3,600 3,600 3,600 3,600 กองคลัง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง พิวเตอร จํานวน 3 ตัว งาน
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แบบ ผ.08
บัญครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมาก
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

13 แผนงานเคหะและ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือใชเก็บเอกสาร ตูเหล็ก 2 บานเลื่อนแบบ 15,000 15,000 15,000 15,000 กองชาง
ชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง ใหเปนระเบียบ กระจก ขนาด 5 ฟุต

จํานวน 2 ตู
14 แผนงานเคหะและ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือนํามาใชในการวัดระยะ ลอวัดระยะขนาด 6 น้ิว 2,000 2,000 2,000 2,000 กองชาง

ชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง และขนาดของสิ่งกอสราง

15 แผนงานเคหะและ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือนํามาใชในการวัดระยะ เทปวัดใยแกว 1,500 1,500 1,500 1,500 กองชาง
ชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง และขนาดของสิ่งกอสราง Toplon รุน Y3110

ยาว 100 ม.
16 แผนงานเคหะและ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ เพ่ือนํามาใชในการวัดระยะ ดิจิตอลเวอรเนีย 500 500 500 500 กองชาง

ชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง และขนาดของสิ่งกอสราง คาลิเปอร 6 น้ิว
จอ LCD

17 แผนงานเคหะและ หมวดคาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา เพ่ือจัดซื้อกลองในการ กลองถายภาพน่ิง ระบบ 9,000 9,000 9,000 9,000 กองชาง
ชุมชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง และเผยแพร ถายภาพในกิจกรรมตางๆ ดิจิตอล ความละเอียด

16 ลานพิเซล

รวม 146,900 146,900 146,900 146,900
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แบบ ผ.08
บัญครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและท่ีผานมาก
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

สวนท่ีสวนท่ี ๕๕
การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 13 (3) และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน  นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   เปนการติดตามและประเมินผล
ความสอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม   และโครงการ
พัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้
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คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  ตอ

ผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินระดบัจังหวัด

ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนราบ  อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป  สําหรับยุทธศาสตร
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

และกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน (5)
3.5 กลยุทธ (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)

รวมคะแนน 100

การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในภาพรวม

ขอเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4 ป  ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  นบัแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจาย
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2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย

ปรเด็นการพิจารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
(5)

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5)

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ
(5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)
รวมคะแนน 100

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยจะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (3) และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของอคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา



ห น า | 186

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป สําหรับโครงการ
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ  วิธีในการติดตามและ

ประเมินผล  และกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้

การติดตามและประเมินผล
โครงการ

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
ในภาพรวม

ขอเสนอแนะในการจัดทํา
แผนพฒันาทองถ่ินในอนาคต

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
4 ป  ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
4 ป ประกอบดวย

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
(5)

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5)

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ
(5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)
รวมคะแนน 100



ห น า | 188

แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

10

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวน
ท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวน ท่ีไม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ / สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative)

10

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนถึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏบิตัิ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative)

10
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน

เต็ม
คะแนนท่ี

ได
4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอการ
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency
Plan : LSEP)

10

5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
(5)

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ

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

(5)

5.3 เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัด เจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบจุํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายตองคืออะไร มผีลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจน
วาโครงการน้ีจะทําท่ีไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนงานยุทธศาสตร
20 ป

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม สราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเตมิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5)
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.5 เปาหมาย (ผล

ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการ
นําไปสูการปฏิบตัิใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสมัฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(5)

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิ
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออก
จากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบนั

(5)
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศ
ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจกัษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ

(5)

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (Measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(Efficiency) ได เชน การกําหนดความถึงพอใจการ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค
ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ(2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบสุิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน 100
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ขอ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 กําหนดวา  ผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป และขอ 29 (3) กําหนดวาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ืน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard

Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical

Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance

Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน

หรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยู

ภายใตกรอบตามขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได
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3.1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอย
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

3.1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึง

พอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมาก
ข้ึน

๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ี
ทําไดยากและบางเรื่องอาจทําไมได

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามา

เปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน
๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึง

สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป
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แผนพฒันาทองถิน่สีป่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๐

๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔. องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจาย
รายการใหม



ภาคผนวก
ก รายละเอียดโครงการขอประสานแผน

องคการบริหารสวนจังหวัด
ข รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ค การประเมินคุณภาพของแผน
จ ประกาศองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย เร่ือง แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)



ก รายละเอียดโครงการขอประสานแผน
องคการบริหารสวนจังหวัด



ข รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน



แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย



ค การประเมินคุณภาพของแผน



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)
3.4 วิสัยทัศน (5)
3.5 กลยุทธ (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)
3.8 แผนงาน (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)

รวม 100



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปา
ไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

20
(4)

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เก่ียวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห
ฯลฯ

(2)

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว การบริการ การทองเท่ียว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า)

(2)

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําปภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ
และอ่ืนๆ

(2)

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปา ไม
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวน
การรวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ
ประโยชน รวมแกปญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(2)



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
2.การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอด
คลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององค
กรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวม
ถึงความเช่ือโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

15
(2)

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใชสภาพการณท่ีเกิดข้ึน
ตอการพัฒนาทองถ่ิน

(1)

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน

(2)

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูท่ัวไป เปนตน

(2)

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติตางๆ
ทางภูมิศาสตรกระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ
ท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(2)

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ
ดําเนินงาน ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)

(2)

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
วิธีการแกไขปญหาการกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไข
ปญหา

(2)

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และ
การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -
2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประ-
มาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการ
ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ

(1)



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
2.การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ
(ตอ)

(9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 เชน ผลท่ีไดรบ ผลท่ีสาํคัญ ผลกระทบ
และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนว
ทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

(1)

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

ควรประอบดวยขอมูลดังน้ี
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเช่ือมโยงหลักประชารฐั แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0

65
(10)

3.2 ยุทธศาสตรขององค
กรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวด
ลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

(10)

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0

(10)

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานการณท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัด
เจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน

(5)

3.5 กลยุทธ แสดลใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสู
การบรรลุวิสยัทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่ง
ท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน

(5)

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นพันธกิจ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ท่ีชัดเจน

(5)

3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทาง
ยุทธศาสตร

(5)



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิด
จากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทอง
ถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดังกลาว

(5)

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(5)

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการท่ี
เปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียว ลักษณะเดียวกัน เปน
ตน เพ่ือนําไปสูการจดัทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน

(5)

รวมคะแนน 100



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป ประกอบดวย

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนาประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชือ่โครงการ (5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
(5)

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5)

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
5.11 มีการกําหนดตั้วชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ
(5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)
รวมคะแนน 100



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

1. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมผีลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

10

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือ
ผลผลติน่ันเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวน
ท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวน ท่ีไม
สามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ / สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปรมิาณ (Quantitative)

10

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ
กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ี
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนถึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภณัฑ การดําเนินการตางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกตอง
คงทน ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบตัิ
ราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative)

10



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1) วิเคราะหแผนงาน งานท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติ
ตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอการ
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง
กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local Sufficiency
Plan : LSEP)

10

5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจน

ของช่ือโครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
(5)

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ

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

(5)

5.3 เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีความชัด เจนนําไปสู
การตั้งงบประมาณได
ถูกตอง

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบจุํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายตองคืออะไร มผีลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจน
วาโครงการน้ีจะทําท่ีไหนเริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุมใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง

(5)

5.4 โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนงานยุทธศาสตร
20 ป

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม สราง
ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการเตมิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(5)



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.5 เปาหมาย (ผล

ผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคลองกับแผน
พัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาติ

โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
(3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการ
นําไปสูการปฏิบตัิใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ี
ตอยอดไปสูผลสมัฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

(5)

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

โครงการมลีักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยวัตกรรมทํานอยไดมาก เชน (1)
เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิ
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบ
เทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออก
จากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบนั

(5)



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนท่ี
ได

5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.8 โครงการแกไข

ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางใหประเทศ
ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการ
ตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชนตองการ
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา
กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจกัษมีความคลาดเคลื่อน
ไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของการําไปตั้ง
งบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญตัิ เงินสะสม
หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ

(5)

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance
Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (Measurable) ใชบอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(Efficiency) ได เชน การกําหนดความถึงพอใจการ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)

(5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การ
ไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือ
มากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง
ในการดําเนินงานตามโครงการ(2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสําเร็จได (3) ระบสุิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน 100



จ ประกาศองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย เร่ือง แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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